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Светът като

комикс
Появата по книжарниците на френски комикс по „Под игото“ (и то в български превод!) изобщо не разбуни
духовете. Ни най-малко не държа да
наливам масло в огъня, нито пък да
раздухвам скандали, просто констатирам фактите. Знайно е колко лесно
у нас пламва искрата на възмущението при всяко посягане към националната класика, а в случая става въпрос
именно за „Под игото“, превърнато
от чужденец в графичен роман.

Вярно, има и „смекчаващи вината
обстоятелства“ – поне две на брой.
Първо, превръщането на „Под игото“
в комикс се е случило доста отдавна
– от октомври 1969 до март 1970 г.
– когато историята в картини по
класиката на Вазов излиза от брой в
брой във вестник „Юманите“, орган на
Френската комунистическа партия.
Второ, авторът Жак Наре (1912–1992),
вече не е сред живите, а пък и фактът, че е бил комунист, му дава известен шанс за „опрощение“, поне от
страна на най-кресливите старорежимни среди, чиято „българщина“ не
е нищо друго освен ловко напасване на
овехтяла комунистическа форма към
кухо националистическо съдържание.
Освен това Наре не е пристъпил към
големия български роман неподготвен: чел го е в различни преводи, дал си
е труда да посети България, прекарал
е няколко седмици по местата, където се развива действието на „Под
игото“ – в Сопот, Калофер, из Стара

планина, потопил се е в атмосферата,
едва след което е създал своите оригинални ескизи. Броеве от своя комикс
в знак на благодарност е дарил на къщата музей „Иван Вазов“ в Сопот, където те се съхраняват до ден днешен.

Но, о, ужас: никой преди 1989 г. не е
посмял да обели и дума за съществуването на такъв (френски) комиксов
вариант на „Под игото“, камо ли да
повдигне въпроса би ли могъл той да
види бял свят на български. Можем да
си представим каква идеологическа
канонада е щяла да се разрази по онова
време и в какви гори тилилейски биха
запратили начинателите на подобен
проект (за което си дава сметка и арх.
Орлин Неделчев, който преведе и издаде този комикс в края на миналата
година).
Ала по-интересно е как този комикс
ще бъде посрещнат днес, и то от младата българска публика. Има ли шанс
да разпали любопитството на учениците за пълен прочит на „Под игото“,
отвъд главите „Гост“, „Тлъка в Алтъново“ или другите откъси в христоматиите? Защото, да не се лъжем,
мнозина ученици посягат към „задължителната класика“ тъкмо така – в
откъси или по преразкази. Не само у
нас, тенденцията е световна. Както
е любопитно и обратното – ще се намерят ли почитатели на „Под игото“,
които ще разгърнат комикса на Наре,
тъкмо водени от преклонението си
пред Вазов?

В този смисъл комиксът, който е
тема на броя, отдавна се е превърнал
в маркер за глобалните тенденции
в съвременната визуална култура, а
изследователи като Джеймс Елкинс
или Жак Доайон дори са склонни да говорят за господство на „визуалната
литература“ – днес образът е този,
който на първо място бива „четен“
и от него се извличат съответните съдържания, включително в журналистиката. Режисьорът Мартин
Скорсезе дори се обяви за въвеждане
на обучение по „визуална литература“
или по „визуална грамотност“ (visual
literacy) още от ранна детска възраст
в училищата. С убеждението, че без
такова обучение човекът на XXI в. би
останал дезориентиран или залутан в
свят, в който дори „историята ускорява ход, препуска, изплъзва се от човека и застрашава идентичността на
отделното битие“, както предупреждава писателят Милан Кундера в свое
есе, което също можете да прочетете в броя. Дали съвременният човек
вече не гледа на себе си като на нов и
„обезплътен човек“, не крие тревогата си френският философ Филип Суал
в интервю, което също предлагаме на
вашето внимание, доколкото „само с
един „клик“ ни се явява свят, или поне
смятаме, че ни се явява такъв“? Тепърва ще трябва да си отговорим на
тези въпроси. Добре е да се научим „да
четем“ образите. Проблемът е да не
би да се озовем сами с фантазмите си
или със „симулакрумите“ на живота.
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на броя

тема
Любен Зидаров, детайл
от комикса „Бен Хур“,
непубликуван, 1942 г.

Комиксът
През януари 2020 г. на издателката Марияна Златарева (издателство „Кибеа“) бе връчена Националната награда за комикс на името на художника
Александър Денков. Знак за какво е връчването на годишното отличие за
комикс в ръцете на един издател? Сигнал, че книгоиздаването у нас има поле
за развитие в света на комикса? Или че комиксът в България е в доста неблагоприятна ситуация? Каквато впрочем бе констатацията и на самата
Марияна Златарева при връчването на отличието.
Защо е толкова трудна кауза издаването на комикси в България? Надделява ли усещането, че комиксът е вторична литература, въпреки че известни
български писатели вече проявяват интерес към съвременната графична
новела? И ще има ли някой ден музей на комикса в България? Анализ по темата.
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Истории в

Разговор                  
с Антон Стайков

картини
„Предубеждението, че
хората, които четат
комикси, не четат книги,
е оборимо отдавна.
Френски изследвания
показват, че който чете
комикси, чете и повече
„друга“ литература,
отколкото останалите.
Тоест това е стъпка към
четенето изобщо.“
Българският комикс е на повече от
столетие и смело навлиза в XXI в.
Превърна се в традиция церемонията, на която се връчва годишната награда за комикс на името на
Александър Денков, основана от
секция „Комикс“ на СБХ. Може би
е редно да кажем няколко думи за
основоположника на родния комикс
в светлината на тази награда.
Инициатор за създаването на тази
награда е групата около сдружението
„Проектът „Дъга“. Наградите, които
СБХ раздаваше за различни изкуства,
изчезнаха по време на прехода, останаха само няколко награди, в които
СБХ е в ролята на партньор – голямата награда за живопис на името на
Владимир Димитров – Майстора, на
името на Захарий Зограф и още няколко по-малки награди. Решихме да
учредим награда за комикс и естествено ни се стори тя да е на името на
Александър Денков, който още като
ученик през 40-те години на ХХ в.
рисува в комикс вестниците „Чуден
свят“ и „Илюстровано четиво“ като
завършен професионалист в областта на комикса.
По онова време младият Любен Зидаров има голямо желание да е първият
художник на български комикс. И даже,
след като публикува няколко комикса
на теми от народни приказки, се захваща с амбициозното начинание да
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направи голям комикс по „Бен Хур“,
станал популярен с едноименния
филм. Обаче не успява да го завърши
и се радва на приятеля си, който пък
рисува страница след страница.
Днес, на повече от 90 години, Зидаров
признава: „От нас двамата по-талантливият беше Денков, особено в
комиксите“. Денков рисува поредица
от 21 епизода от „Храбрият ескимос“,
комикс, създаден по романа „Нуват
храбрецът“, издаден на български с
илюстрации. Справя се много добре:
динамични композиции, убедителни
изображения на животни, бягащи фигури, шейни, зимни декори…
Пак Денков прави и един от първите
опити в анимацията в България, работи по „Малкият крадец“ през 1945 г.,
като конструира сложен декор, раздвижва убедително персонажите и
има амбициозен план да направи нещо,
което може да се сравни с анимациите
на Дисни. Следва един премълчан период, за който стигаме до фактите
опосредствано – рисува карикатури
за опозиционното „Народно земеделско знаме“. За тях се споменава по време на процеса срещу Никола Петков, но
те не са подписани и Денков се отървава. Било е направо страшно след
1946 г. да те заклеймят в карикатура
в официозен вестник като „Стършел“,
в която да си изобличен като вредител, опозиция, „лаещо куче“... Било е
равносилно на присъда, на зачеркване
на живота и кариерата ти.
Александър Денков се отказва от комиксите и поради това, че те стават
неудобен, „западен и гнил“ жанр. Развива таланта си на илюстратор и утвърждава различни подходи към всяка
книга, без да остава в едно и също
стилово поле. Така че можем да наречем Денков новатор в три изкуства.
В класически се превръщат илюстрациите му на Омир, български народни
приказки, на фантастика – например
„Победителите на Аякс“ (1959 г.) на

Георги Марков.

От колко години давате наградата
си за комикс?
От 2013 г. Първият носител бе Любен
Зидаров. Не знаеше предварително,
изненадахме го при откриването на
изложбата със селекция от негови работи. Много се развълнува. Вторият
носител на наградата беше Петър
Станимиров. При третата награда
също имаше изненада: бяхме решили
кой да е победителят, излязох да го
обявя, а ненадейно връчиха наградата
на мен. На следващата година дадохме
наградата на Марко Стоянович, известен в бивша Югославия сценарист
на комикси и преводач. Редица сръбски и хърватски художници рисуват
комикси за френски издателства. Те
имат много силна традиция. В един
анекдот, който разказват сръбските колеги, Тито посрещнал някой от
американските президенти, който му
казал: „Всичко имате в тази комунистическа държава, само комикси нямате“. След което Тито дал нареждане
да създадат комикси. В бивша Югославия има много силна традиция, предхождаща нашата от сп. „Дъга“.
През 2017 г. наградата отиде при Мария Николова, режисьор на документалния филм „Дъга – разкази в картинки“, а на следващата година при
Евгений Йорданов, ветеран от „Дъга“,
първия български художник, защитил
дипломна работа с комикс през 1983 г.
На 13 януари 2020 г. връчихме наградата за принос към българския комикс
за 2019 г. на издател – Марияна Златарева от „Кибеа“, за да подчертаем,
че в България има смели издатели на
комикси.
На нашия пазар издаването на комикси
е трудна кауза, най-вече заради малките тиражи: „Астерикс“ в България
излиза в 3000 тираж, а в Полша например – в десетки хиляди. Между другото „Кибеа“ издаде и моята „Кратка
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история на българския комикс“, съзирайки потенциал в темата, и книгата
се изчерпа веднага. Издадоха и „Роботът Чапек“ на Петър Станимиров,
както и неговия „Зигфрид“, един голям, почти сто страници комикс. Надяваме се с тази награда да поощрим
и други издатели да се обърнат към
комикса. Дочух, че тази година даже в
издателство, което издава най-вече
философска литература, също са решили да издадат комикс.

Защо е толкова трудна кауза издаването на комикси?
Заради това, че сме малка, бедна (и
корумпирана) държава. Заради публиката. Заради пиратството. Мнозина
са младите читатели, които питат
веднага след като излезе една книга,
кога ще могат да я изтеглят отнякъде. До голяма степен липсва съпричастността на читатели, които
да подкрепят даден проект. Голям
успех имат авторите от „Проектът
„Дъга“ с албумите „Над дъгата“ и „Над
дъгата II“, „Аракел I“, „Аракел II“, сега
излиза „Аракел III“. Те са с увеличаващ
се брой страници. Става дума за една
много интересна история по сценарий
на Сотир Гелев: шестима художници
си разпределят части от нея и през
цялото време тя минава от ръцете на един илюстратор в ръцете на
друг. Сотир Гелев даже рисува в три
различни стила. Има там интересни преплитащи се фабули за наследства, картини, връщане към реалии
от 50-те, 60-те години, интересна
вербална и визуална среда, която е
по-близо до литературата от всичко друго, което се издава в България.
Но не трябва да забравяме, че всички
художници от сдружението работят
против логиката и пазарната схема
– заради мисията за подкрепа на българския комикс нито един от създателите не получава хонорар, а всички
събрани средства се отделят за издаването на следващия албум.

Александър Денков, първи епизод от комикса „Храбрият ескимос“, в. „Чуден свят“, бр. 98,
1942 г.

А това не може да продължи безкрайно, нали?

Като на всяка сцена и тук има различни публики за различните жанрове.
Тези, които обичат манга: те пътуват много, гледат свързаното с манга аниме и са съвсем отделна група,
която не се интересува от класическите исторически комикси или европейската графична новела. Те имат
своя Сomic-con, състезават се в дефилета с костюми на комикс герои, запалени са по видео игри и различен вид
състезания.

Няма ли обаче в България едно
усещане, че комиксът е вторична
литература?

Други четат американски комикси.
Любителите на супергерои са различна публика. За тях издателство

„Артлайн“ издава доста преводни
неща, там също има няколко хиляди
верни фенове.

Мангата е много интересно явление, насочено към различни публики,
в някои от тях виждаме и насилие.
Докато в европейския, особено във
френския комикс, има етика, не е
ли така?
Нещата са вече по-нюансирани. И в
класическата европейската школа на
Bande dessinée, която е френско-белгийска, вече се промъкват елементи
от супергеройската естетика или
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Има почитатели на комикса, които
предпочитат графичната новела, и
те са от четящата по принцип публика. Между другото, предубеждението, че хората, които четат комикси,
не четат книги, е оборимо отдавна.
Френски изследвания показват, че
който чете комикси, чете и повече
„друга“ литература, отколкото останалите. Тоест това е стъпка към
четенето изобщо.

В дискусия, която организирахте
преди години заедно с „Литературен вестник“, Сотир Гелев попита Георги Господинов дали може
да изброи десет големи български
романа. Има ли текстове, които
могат да се превърнат в комикси?
Като че ли до днес пробив няма, с
едно изключение: арх. Орлин Неделчев издаде на български език френския комикс на Жак Наре по „Под
игото“, излизал от брой в брой в
комунистическия в. „Юманите“
през 1969 г.

Никола Тороманов, фрагмент от „Мухата“ по сценарий на Георги Господинов, „Жанет 45“,
2010 г.

манга естетика в други случаи. Светът заедно с всички аспекти на глобализацията миксира и проявленията
на комикса.
И все пак може да се каже, че в Европа се държи много на текста, на литературната основа, на по-сложния
разказ, в който има ретроспекции,
реминисценции, ретардации, създаване на цели светове, в които понякога участват различни сценаристи
и художници и протичането на историите може да трае десетилетия. В
европейската традиция читателят
вече е свикнал да разчита бързо езика на комикса в цялата му семиотична
сила – с различните форми и цветове
на балоните (или да се справи въпреки
липсата на балони или текст), с цвят,
с играта на различните шрифтове и
играта с техните големини и визуални характеристики, смесени с иконични елементи, с играта на различни
стилове и типографски игри. Идеята
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„в същото време на едно друго място“ да проследиш други аспекти от
разказваната история, да „разтегнеш
времето“, да го спреш, да попаднеш на
разтвор в албума, в който ще видиш
едновременно действието „преди“ и
„след“, е позната и очаквана и прекалено опростените разкази не са достатъчни за една все по-интелигентна публика, която чете с много знание
и разбиране.
По много умел начин това го прави
френско-белгийската школа. В италианската школа например има повече насилие, повече гангстерски истории, което пък е свързано с тяхната
история. Но и там клишетата биват
пародирани, поетизирани, осмисляни наново. Скоро Игорт, един любим
комикс автор, режисира филма „5 е
съвършеното число“ по свой комикс,
в който показа част от това „отместено“ отношение към собствения комиксов текст.

Хубаво е, но е и куриозно, че има поне
един класически български текст, който бива отново и отново интерпретиран – било на „шльокавица“, било с
„превод от български с обяснения“, а в
нашия случай – от чужд автор, който
е посетил България и вижда миналото
Жак Ферандес, „Чужденецът“ по Албер Камю,
„Галимар“, 2013 г.
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ѝ от гледната точка на един художник
турист, който пресъздава историята
на една чужда държава. Става дума за
издание, което чак сега се превежда
на български. Един текст, който ние
тепърва трябва да адаптираме спрямо Вазовия текст. В случая има нещо
симптоматично и пак повтарям, куриозно. А колкото до съвременна
българска графична новела – да не забравяме успешната графична новела
„Мухата“ на Георги Господинов и Никола Тороманов, която излиза в поредни
броеве на две списания.

Водите ли разговори със съвременни български писатели в тази
насока?
Мисля, че само с „разговори“ не се стига до създаване на комикси, но общата
атмосфера се променя от увеличаващото се число издадени комикси. Калин Терзийски и Диджей Панк издадоха
преди два-три месеца един различен
комикс в традицията на Кръмб. Има

подобни опити и най-радостното е,
че стават все по-многобройни.
Миналата година Калина Мухова, която живее в Болоня, нарисува по стихотворението „Балконът“ на Атанас
Далчев една поетична книга, silent
novel без текст. Има много спорове какво е точно комиксът, но ако
най-общо кажем, че е последователност от картини, които разказват

Веселин Праматаров, фрагмент от „Арекел 3“, 2020 г.

В същото време във Франция има
толкова популярни комикси по Юго
– „Парижката Света Богородица“, „Клетниците“… Без това да
предизвика културен конфликт.
Във Франция има безброй качествени
комикси по класически и съвременни
автори. На Литературния фестивал през 2019 г. в презентацията ми
„Метаморфозите на френскоезичния
комикс“ говорих, между другото, и за
комикс адаптацията на „Чужденецът“
по Камю от Жак Ферандес, посветил
няколко комикса на Камю и трудните
теми за колониалното присъствие в
Северна Африка. В Русия например има
обемист комикс по „Ана Каренина“. В
доста страни комиксите се обръщат
към собствената си литература.
На мен би ми се искало да видя и български адаптации на литературни
произведения в посоката, в която го
правят Георги Господинов и Теодор
Ушев. Тяхната книжна адаптация на
„Сляпата Вайша“ беше подобна на
линогравюра. Може би след успеха на
анимационния филм „Физика на тъгата“ Теодор Ушев ще направи и комикс
в трудната и неочаквана техника енкаустика, в която е работил за филма.
Той живее във френскоезична Канада,
където има силна традиция в комикса, вероятно има и любими автори,
за съжаление не познавам добре тази
сцена, която е различна и от европейската, и от тази на САЩ. Обичам
да гледам комикси от локални сцени,
които не са толкова популярни у нас
– това е добър път за опознаване на
друга култура.
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Българският комикс (2010–2020 г.)
2010 г. – първа среща през 2010 г. на художници от списание „Дъга“ и Георги Гаделев
(главен редактор на списание „Дъга“ от 1980 до 1990 г.). Срещата е организирана
от Румен Чаушев.
2011 г. – Сотир Гелев, Румен Чаушев и Петър Станимиров създават сдружението
„Проектът „Дъга“ през март 2011 г. Това е гражданско сдружение за подкрепа и популяризиране на българския комикс. През 2011 г. към сдружението се присъединява
и Димитър Стоянов – Димо. За кратко в групата са и Никола Додов, Росен Манчев
и Владимир Коновалов (последните трима участват в албума „Над дъгата“,
Коновалов и в „Над дъгата 2“. През цялото това време специален член на групата е
и Антон Стайков; създаване на секция „Комикс“ към СБХ.
2012 г. – албум „Над дъгата“ и изложби „Над дъгата“ в София, Варна, Сливен, Ямбол,
Кюстендил, Дупница, Русе, Бургас, Лесковац и Белград, Сърбия.
2013 г. – Първа национална изложба на българския комикс – София, Сливен, Пловдив;
„Кратка история на българския комикс“ на Антон Стайков. Премиерата е
придружена с изложба „Комикс лаборатория“ – София.
2014 г. – „Фортисимо клас“ – комикси за музиката; изложба „Български комикс“ –
Прага, Чехия; Първа национална изложба на българския комикс в Габрово и Лесковац
– Сърбия; Международна изложба „София Комикс Експо“; изложба „Български комикс“
в Прага, Чехия; „Илийчо и Август“ на Сотир и Пенко Гелеви.

на комикса на различни звена – сценарий, моливна рисунка, тушова рисунка, оцветяване, за да се постигне оптимизиране на процеса.

Това ли е нашият проблем? Нямаме
отработено сътрудничество?
Мисля, че проблемът е преди всичко
финансов, ние сме бедна държава. Където няма пари за културата, няма
пари и за жанрове в културата. Няма
и публика. Работата на художниците
в комиксите изисква заплащане. Това е
скъпо изкуство.
Един комикс албум със сериозен обем
би отнел на създателите цяла година. Кой у нас ще си позволи да плати
на художник за година работа? Малцина са. Затова поощряваме издател
като Марияна Златарева от „Кибеа“,
която е съзряла потенциал в комикса,
отделила е средства и е организирала
логистично процеса така, че да представи на книжния пазар комикс албум,
поръчан от нея. Това се случва рядко.

2017 г. – Втора национална изложба „София Комикс Експо“; албум и изложба „Аракел“.

А задачата на създателят на комикс
е наистина сложна: той е и историк и
драматург, автор на костюмите, художникът трябва да умее без проблем
да „надниква“ в разказа от различни
гледни точки, да владее перспективата, психологията на поведението,
мимиката. И не на последно място – да
остане в границите на избрания от
самия него стил.

2018 г. – албум „Аракел – фотоувеличение“; комикс новела „Пръстенът на нибелунга“
на Петър Станимиров.

И никъде в България не се учи
комикс?

2019 г. – „Роботът Чапек“ на Петър Станимиров, Марин Трошанов и Антон
Стайков – Национална награда Перото на НДК за най-добра детска книга; „Седем
градски гряха“ на Благой Иванов и Петър Станимиров.

Не, но комикс се учи на много места в
Белгия, Франция, Германия, Италия, в
САЩ – в специализирани комикс академии. И все пак трябва да имаш изначално специфична дарба – да рисуваш
много, да си любопитен към различни
визуални и текстови източници, които биха ти помогнали в конкретната
комикс задача.

2016 г. – Участие в сръбския албум и изложба „Вековници – Каинов род“ на Марко
Стоянович, Лесковац – Сърбия; албум и изложба „Над дъгата 2“; „Първи 10 стъпки в
комикса“ на Петър Станимиров; „Илийчо, Август и седемте джуджета“ на Сотир
и Пенко Гелеви – Национална награда Перото на НДК за най-добра детска книга;
изложба „Български комикс“ в Прага, Чехия; документален филм „Дъга – разкази
в картинки“ с режисьор Мария Николова, продуценти Сотир и Пенко Гелеви и с
участието на Антон Стайков.

2020 г. – Предстои „Аракел 3“, като в екипа се включва и Веселин Праматаров.

история, то тази история може да
бъде и съвсем „безшумна“, съвсем
тиха и без никакъв текст.
Много интересен пример на странната българска сцена е комиксът на Константин Витков-Титис „Джак Еридън“, в който се смесват класически
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детективски сюжет и рисунка, в която има силно влияние от естетика,
близка до мангата. Художникът Тодор
Христов рисува втори албум със същия герой по сценарий на Титис, като
по този начин двамата автори правят миникопие на американския модел, при който се разделя създаването

Много от големите автори на комикси
са самоуки. Мнозина не могат да бъдат отделени като автори на текст
и изображение – например Юго Прат,
който е и сценарист, и художник, бащата на Корто Малтезе.
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Умберто Еко е винаги точен в остроумието си.

Дотук говорихме за ограничената
публика на комикса в България и
трудното му финансиране, а как
стоят нещата с неговия образователен аспект? Използват ли се
комикси в образованието?
Очакваме някой да се сети за това и
да направи съответната поръчка.
Имаме добрия пример на Чехия. Там от
правителството поръчаха на няколко
творчески екипа поредица от комикс
албуми, посветени на президентите
на Чешката република. Това за мен е
успешна формула, резултатите са
добри както заради популяризирането на тема, която би била по-скоро
скучна за млади хора, така и заради
поощряването на комикс авторите.
Сюжети от българската история в
комиксова форма биха имали успех, но
такъв проект трябва да се проектира и финансира внимателно и умно,
което ми се струва малко вероятно
предвид неразумните проекти в градската среда, вида на учебниците и
т.н. Има една фондация, която издаде
в големи тиражи комикси за български
царе и ханове, но за мен резултатът е
съмнителен както от образователна
и социална, така и от естетическа и
творческа гледна точка.
Но ето – най-четената книга в света, Библията, също се разпространява във вид на комикс, преведен и на
български.

А има ли интерес към детския комикс в България?
За български примери – важи това,
което споменах и преди за финансирането. Няколко души като Ива Груева,
Ана Цочева и още няколко работят на
това поле. Но общо взето, е постно.
Няма много детски комикси. По-целенасочено трябва да се работи и в сферата на преводните детски издания.

В Чехия например е преведен целият
„Тентен“. В България е издаден само
първият епизод, и то пиратски.
Френската и белгийската комикс класика изобщо не е позната в България.
А тя е феномен. В Брюксел има невероятен музей на комикса.

Какви са очакванията ви за следващото Биенале на комикса през     
2021 г.? Подготовката сигурно е
в ход?
След като направихме Международното комикс експо, в което поканихме
много автори от цял свят, се убедихме, че нашите художници са съвместими със световната сцена. Ненапразно
Алекс Малеев, който първоначално се
формира като комикс художник в България, е суперзвезда в „Марвел“. Има
талантливи комикс художници, които
работят за европейски издателства.
Следващото биенале ще е посветено на дунавските държави. Защото
цивилизацията на Европа прониква в
България още през Средните векове,
та до края на XIX в. през Дунава, през
дунавските градове. Ще го направим
в София, но символично ще се върнем
към корените на самата дунавска култура заедно с колегите от Унгария,
Словакия, Германия, Австрия, Сърбия.
Заедно с нас са и тези, близо до делтата – Румъния, Молдова и Украйна.
Даже по времето на „реалния социализъм“ ние не се познавахме. Нито навън
са знаели, че ние издаваме списание
„Дъга“ в тристахиляден тираж, нито
пък ние сме знаели нещо за тяхната
комикс традиция. В момента установяваме връзка с културните центрове
на дунавските държави. Амбицията
ни е да направим през 2021 г. една голяма комикс изложба, да издадем каталог, да започнем диалог, да предизвикаме дискусии.
Забелязахме, че след всяка изложба
и след всеки албум се появяват нови
автори и издания. Интересът трябва да се поддържа. Така се осъществява и тази прословута приемственост, за която се говори обикновено
клиширано.

В основата на всички тези проекти, както стана ясно, е една и

Антон
Стайков

Антон Стайков (род. 1962 г.)
е художник и изследовател
на визуалното, доктор по
семиотика на рек ламата.
Автор е на изследванията
„Кратка история на българския
комикс“ (2013 г., награда Христо
Г. Данов) и „Българският буквар.
200 години в първи клас“ (в
съавторство със Свобода
Цекова, 2015 г., награда Златен
лъв на Асоциация „Българска
книга“), на редица статии за
масовата култура, комикса
и визуалните изкуства, както и на сборник с разкази
„ Добре, че умря Д ж узепе“.

съща група, членовете на секцията
„Комикс“ в СБХ?
„Проектът „Дъга“ бе създаден през
2011 г. от художници от списание
„Дъга“, които решиха да се съберат
наново години след последния излязъл брой през 1990 г. Те са инициатори за създаването на секция „Комикс“
към СБХ, която започна да организира
изложби. Членовете на секцията са
трийсет. Тази година имаме нова сесия за прием на нови членове, надявам
се да се присъединят млади автори.
Организираните от нас две комикс изложби на „Шипка“ 6 са между най-посещаваните изложби в историята на
СБХ – всяка от тях е посетена от над
5000 посетители. Издаваме нови албуми. Целта ни е записана в устава –
популяризиране на българския комикс,
привличането на млади хора.
Надяваме се някой ден да направим и
музей на комикса в България.
Разговаря екип на „Култура“
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Има една прочута сентенция на
Умберто Еко, че когато искал да
се развлича, четял Енгелс, а когато
искал да е сериозен – четял Корто
Малтезе.
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Комиксът
в журналистиката
Людмила Пантелеева

Виктория Ломаско, „Смелата колона на комунистите“, графичен репортаж от митинга
срещу фалшификацията на изборите, 10 декември 2011 г., Москва

Един репортаж може да бъде разказан
в рисунки и малко думи. Този журналистически жанр не е нов, поне от 90-те
години на ХХ в. За негов създател се
приема Джо Сако, журналист по образование и самоук художник на комикси
от малтийско-американски произход.
През 1991–92 г., по време на Първата
интифада, той заминава за Западния
бряг и Ивицата Газа. Живее сред хората в Газа и Тел Авив, рисува всекидневието и спомените им. Обширният
му графичен репортаж „Палестина“
излиза в независимо издателство,
тъй като традиционните американски медии все още не познават този
формат.
„Палестина“ е от девет отделни глави и всяка се продаваше по-слабо от
предишната– спомня си Сако. – Продадоха се под 2000 бройки в целите
Щати, което беше доста зле.“ Ситуацията обаче се променя, когато в
„Ню Йорк Таймс“ излиза положителна
рецензия за комикса. Днес Джо Сако е
сред известните художници, репортажите му се публикуват в световни
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списания, носител е на Американска
книжна награда, а комиксът вече отдавна се е настанил в журналистиката. През 2000 г. Джо Сако публикува
и комикс за войната в Босна. В него,
както и в „Палестина“, той рисува
местните хора, но и сам се появява в
историята като фигура, която води
читателите. Търси различни перспективи и създава многопластова тъкан
от лични истории.
„Силата на комиксите е в това, че
те много бързо пренасят читателите на друго място, казва Сако пред
„Дойчландфунк“. – Отваряш книгата
и вече си в Газа или Горажде, Източна
Босна. За една добра снимка ти е нужен много късмет, за да уловиш точния момент. Като художник винаги
можеш да нарисуваш този момент…
Но не бива да го преувеличаваш тъкмо защото е толкова просто. Въпрос
на баланс. Освен това комиксът с
многото си кадри предлага добра възможност да създадеш атмосфера. На
първи план разказваш история, но на
заден даваш друга информация: как

изглеждат автомобилите, улиците,
мръсотията. Всичко това влиза в подсъзнанието на читателя и наистина
му създава чувството, че се намира
на това място.“ В босненския град Горажде, където през войната повечето журналисти пристигат с конвой на
ООН, правят интервюта и веднага си
тръгват, Сако живее няколко седмици.
„Инвестирах доста време, сам си бях
работодател. Много от журналистите сигурно щяха да останат и по-дълго в Горажде, но следобед трябваше да
предадат своите репортажи. Други,
които останаха няколко дни, започнаха да скучаят. На мен не ми беше
скучно. Всекидневието на хората ме
интересува повече от големите битки – как живеят през войната, как децата ходят на училище, какво ядат…“
Интересът към комикс журналистиката постепенно расте – във Франция, САЩ, Индия, Ливан, Сирия, Австралия. Изгрява звездата на нови
автори. Сред тях е швейцарският
карикатурист Патрик Чапате, който
създава за „Ню Йорк Таймс“ репортаж
в пет части за осъдени на смърт в
САЩ. Той работи заедно със съпругата си, журналистката Анне-Фредерик
Видман. Рисунките му от военни конфликти излизат и в други престижни
медии. Но комикс журналистика може
да се открие и в интернет, американското онлайн издание The Nib е сред
най-активните.
Както вече стана дума, рисунките
често показват и самите художници
– в потвърждение на факта, че никоя
гледна точка не е неутрална. Така комиксите дават възможност да се погледне от друг ъгъл на репортерската
работа, от нейната кухня. Това увеличава читателското доверие, което и без това не е слабо – по правило
аудиторията по-лесно се идентифицира с герои на комикси. Комиксът
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има и други предимства – той може
по-лесно да изобрази сложни взаимовръзки, по-достъпен е, когато става
дума за сложни теми. Би могъл да даде
образ на събития, от които няма фотографии, на труднодостъпни места
или истории от миналото. Най-добре
е комиксът да се появи в съвместната работа на художник и разследващ
журналист, но понеже това е твърде
скъпо, не е честа практика. Художниците използват различни медийни
жанрове: репортажи, интервюта,
разследвания. Комикс журналистиката обикновено е остро социална и
критична.
През 2011 г., когато започват масовите протести срещу властта в Русия,
художничката Виктория Ломаско прави серия графични репортажи, които
нарича „Хроника на съпротивата“.
Рисува ги по време на демонстрации,
докато интервюира хората на улицата. Водена е от силна журналистическа мотивация и ясна социална позиция. „За мен е важно да пропусна през
себе си настроението на тълпата.
Обичам да съм очевидец, участник в
случващото се“, казва художничката,
която стана известна и с графичните
си репортажи от съдебните зали – от
нашумелите процеси срещу пънк групата „Пуси Райът“, организаторите
на изложбата „Забранено изкуство“,
срещу Михаил Ходорковски. Тя рисува
и непълнолетни от изправителните
колонии, където сама преподава рисуване. В онлайн изданието „Артгид“

Друг е опитът на австралийската
журналистка Елъри Харис, която
през 2017 г. отива на остров Тасмания, за да разкаже за едно неразкрито
убийство. Тя проследява разследването, реконструира протичането на
съдебния процес, прави интервюта с
близките и сама се рисува като репортер в комикса. В него собствените и
чуждите изказвания се отличават
графично, спомените и чувствата,
които до последно не могат да бъдат проверени, също са маркирани
– Елъри следва правилата на класическата журналистика. Защото не е
достатъчно комиксът да пресъздава
истински събития, важно е да отговаря на правилата в журналистиката:
критични въпроси, безпристрастно
разследване, проверка на фактите и
Джо Сако, „Зона за сигурност Горажде.
източниците на информация. ПредизВойната в Източна Босна 1992–95 г.“, 2000 г.
викателството за художниците е в
това да открият баланса между журВиктория изброява предимствата на
налистическата информативност и
документалната графика. „Художниизкуството.
кът по-добре разбира и осъзнава събитието чрез процеса на рисуване, В днешната епоха на бърза консумана документална зарисовка, това е ция на информацията комикс журнапърва стъпка към осмисляне на случ- листиката ни обещава известно заващото се… Рисувайки по време на съ- бавяне на темпото. Според Джо Сако
битието, художникът е принуден да
нейното време най-после е дошло.
се концентрира, за да превърне събиМедиите се отнасят сериозно към
тието в знак, да отдели главното от
незначителното, да запомни харак- комикса, а възможностите на жанра
терното.“ Виктория Ломаско гледа изглеждат неизчерпаеми. Все едно си
на себе си като на последователка на на голяма ливада, по която все още не
руските художници преди и след рево- е минал човешки крак и не е отъпкал
люцията, които правят репортажни тревата. Не ще ти стигне един живот да извървиш всички пътища.
рисунки.

Джо Сако, „Зона за сигурност Горажде“, 2000 г.
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Оля Стоянова

илюстрация Самира Кентрич

Да растеш на Балканите

„Балканалия. Да растеш
по време на преход“,
графичен роман,           
Самира Кентрич,
издателство „Парадокс“,
превод от словенски
Георги Стойчев, 2019 г.
Самира Кентрич е визуална артистка с провокативен стил. Босненка,
израснала в Словения, която пише на
словенски. Писателка, изключително
пестелива на думи. Толкова пестелива, че всяка дума в този визуален роман е точно премерена и тежи на мястото си.

Другарката казва, че сме развиваща се
страна.
Не мога да скрия разочарованието си.
Все едно, аз тая другарка и без това
не я обичам.
Струва ми се много вероятно да говори така, защото ние, босненците, ѝ
пречим.
Не ѝ харесва, че не се държим като
на гости. Държим се като у дома си!
Това я безпокои, защото ни различава
от истинските словенчета само по
имената.
Но наистина… Защо нашите са потърсили по-добро бъдеще за нас тук,
не е ли навсякъде в Югославия еднакво
хубаво?
Може ли другарката да е права за
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недоразвитостта на нашите южни
републики?
„Югославия е развиваща се страна, защото южняците са мързеливи и изтощават напредналата Република Словения, която без нас, от Юга, отдавна
би била високо развита държава.“
Ако кажа това, ще ми пише шестица.
На мен и тройка ми стига.
„Балканалия. Да растеш по време на
преход“ може да се разкаже и само чрез
образите – тези силни черно-бели
илюстрации на Самира Кентрич, които се доближават много до политическия шарж, до политическия коментар. Изчистените графики, в които са
уловени и невинността на детството, и парадоксите, и жестокостта на
света, в който живеем. Пасторални
картини и редом до тях строители,
които висят в небето – като реплика
на онази известна снимка на обедната почивка на работниците, седнали
на тясната стоманена греда в небето на Ню Йорк през 30-те години на
ХХ в. И още илюстрации на хора, които четат Корана, деца, които играят, политици, които подписват договори със сериозни лица, проповедници
на летящи килимчета и дюнерджии,
които оформят месото като ракети.
Слободан Милошевич, който пълзи, и
човешките кости пред него. И много,
много брадати политически лидери.

Винаги се намират достатъчно много
брадати мъже,

които се чувстват призвани да
обясняват
и ръководят този свят.
Що за явление е това?
Брадата на мъдреца.
Самира Кентрич задава въпроса и под
изображенията на древните мъдреци,
революционерите и Осама бин Ладен
красноречиво стои самобръсначка.
„Балканалия. Да растеш по време на
преход“ е визуален роман, който дълбае в дълбокото – между политическото и личното. Търси корените, изследва как се ражда идентичността
в свят, чиито граници се разпадат.
Какво е да си босненка, словенка или
югославянка? Къде е разликата? Как се
обяснява тя на десетгодишно дете?
Какво е значението на това да идваш
от Балканите или да принадлежиш на
Европа? Какво значение има това, че
си със светли коси и светли очи и се
различаваш от останалите деца само
по името?
Но тази книга е преди всичко лична история за порастването, която
проследява пътя на едно дете от
преселническо семейство в бившата
Социалистическа федеративна република Югославия на фона на разделение, омраза, войни и смърт. Дете,
което се опитва да продължи да живее, независимо откъде идва и накъде
отива.

Детето вярваше, че националноосвободителната борба учи само и
единствено на това, че в бъдещето няма нации, че бъдещето е на
преселниците.
Детето отдавна вече не е дете, а бъдещето е тук.
Тук са преселниците, тук са всички,
останали без корени,
затова и стените са излишни.
„Балканалия“ е визуален роман, в който илюстрациите и разказът сякаш
са намерили точката на равновесие –
онзи труднопостижим баланс, който
позволява да се говори едновременно
поетично и много точно за болезнени теми. Едновременно овладяно, от
дистанцията на времето, без илюзии.
С тъга и прошка.

Георги Папакочев, „Дървото и вратата“
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Една среща
Милан Кундера

„Ако някога Историята
се е движела много
по-бавно, отколкото
човешкия живот, днес тя
е тази, която ускорява
ход, препуска, изплъзва се
от човека и застрашава
свързаността,
идентичността                
на отделното битие.“
Фрагменти от неиздавана
у нас есеистична книга
на Кундера, публикувана
във Франция през 2009 г.,
която предстои да излезе
в издателство „Колибри“

Комичното отсъствие
на комическото
(Достоевски, „Идиот“)
Речникът определя смеха като реакция, „предизвикана от нещо забавно
или комично“. Но дали това е вярно?
От „Идиот“ на Достоевски може да се
извлече цяла антология на смеховете.
И странно, героите, които най-много
се смеят, не притежават най-голямо
чувство за хумор, напротив, именно те изобщо не притежават такова чувство. Компания от млади хора
излиза от една селска къща, за да се
разходи; сред тях – три девойки, които „се смееха с такава една готовност на шегите на Евгений Павлович,
че той изведнъж почна да подозира,
че може би те съвсем не го слушат“ 1.
Това подозрение „изведнъж го накара
да се разсмее“. Отлично наблюдение
– най-напред дружният смях на девойките, които, смеейки се, забравят
причината за смеха си и продължават да се смеят безпричинно; после
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смехът (много рядък, много ценен)
на Евгений Павлович, който си дава
сметка, че смехът на девойките е лишен от всякаква комическа причина,
и който, осъзнавайки това комично
отсъствие на комическото, избухва
в смях.
По време на разходка в същия този
парк Аглая посочва на Мишкин една
зелена пейка и му казва, че точно на
нея сяда всяка сутрин в седем часа,
когато всички все още спят. Вечерта
празнуват рождения ден на Мишкин;
събирането, което се оказва драматично и мъчително, завършва късно
през нощта; вместо да отиде да си
легне, превъзбуденият Мишкин излиза от къщата и тръгва да се шляе
из парка; там вижда зелената пейка,
определена от Аглая като място за
сутрешната им среща, и сядайки на
нея, „изведнъж прихна да се смее“; но
този смях очевидно не е предизвикан
от нещо „забавно или комично“ и впрочем следващото изречение го доказва:
„Тъгата му не го напускаше“. Мишкин

сяда и задрямва. После го събужда „нечий кръшен, бодър смях“. „Пред него
стоеше и високо се смееше Аглая… Тя
хем се смееше, хем се възмущаваше.“ И
този смях не е предизвикан от „нещо
забавно или комично“. Аглая е обидена, че Мишкин е проявил лошия вкус да
заспи, докато я чака; тя се смее, за да
го събуди, за да му покаже, че поведението му е нелепо, за да го смъмри със
строгия си смях.
Сещам се за един друг смях без комическа причина. Като студент в Пражкия факултет по филмово изкуство
се виждам заобиколен от други студенти, които се шегуват и се смеят. Сред тях е Алоис Д., мил младеж,
страстно увлечен по поезията, леко
самовлюбен и странно скован. Той отваря широко уста, издава много силен
звук и размахва ръце, тоест смее се.
Но не се смее като другите – смехът
му произвежда ефекта на копие сред
оригинали. Ако не съм забравил този
незначителен спомен, то е, защото
тогава изживях нещо съвсем ново за
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мен – видях да се смее човек, който
нямаше никакъв усет за комичното
и се смееше, за да не се различава от
другите, подобно на шпионин, облякъл
униформата на вражеската армия, за
да не го разпознаят.
Може би точно заради Алоис Д. един
пасаж от „Песните на Малдорор“2 ме
впечатли толкова силно по същото
време. Един ден Малдорор с учудване установява, че хората се смеят.
Тъй като не разбира смисъла на тази
странна гримаса, а иска да бъде като
другите, той взема един нож и си срязва ъгълчетата на устата.
Седнал съм пред екрана на телевизора; предаването, което гледам, е
много шумно, в него участват водещи, актьори, звезди, писатели, певци,
манекени, депутати, министри, жени
на министри и всички реагират на
каквото и да чуят с широко отворена
уста, силни звуци и прекалено жестикулиране – иначе казано, смеят се. И аз
си представям как Евгений Павлович
внезапно се озовава сред тях и вижда
този лишен от всякакво комическо основание смях, как отначало е изумен,
после ужасът му постепенно отминава, докато накрая това комично
отсъствие на комическото го кара да
избухне в смях. И смеещите се, които
миг преди това са го гледали с подозрение, се успокояват и шумно го приветстват в света на смеха без хумор,
в който сме обречени да живеем.

Смъртта и целият
този театър
(Луи-Фердинан Селин, „От замък на
замък“3)
Чета в романа „От замък на замък“ историята на една кучка. Тя произхожда
от ледените земи на Дания, където е
свикнала да скита из горите. Когато
идва във Франция със Селин – край на
скитането. И после един ден – ракът.
„… Исках да я сложа да легне върху сламата… когато се съмна… тя не искаше

да легне… не пожела… искаше да бъде
другаде… на най-студеното място в
къщата и върху камъните… там се
изтегна… и започна да хърка… това
беше краят… казали ми го бяха, не го
повярвах… но беше истина, тя се бе
отправила към спомена за мястото,
от което идваше, от Севера, от Дания, муцуната обърната на север…
кучката беше по някакъв начин вярна,
вярна на горите, из които бе скитала,
Корсьор, там някъде… вярна и на жестокия си живот… нищо не ѝ говореха
горите на Мьодон… тя умря след две…
три кратки похърквания… о, много
дискретни… без изобщо да се оплаква… така да се каже… и в наистина
много красива поза, устремена на север, бягаща… но легнала възнак, отпаднала, свършена… носът обърнат
към онези гори, там, откъдето идваше, където бе страдала… Бог знае!
О, много агонии съм виждал… тук…
там… навсякъде… но далеч не толкова
красиви, дискретни… предани… това,
което дразни в агонията на човеците,
е целият този театър… каквото и да
прави, човекът е винаги на сцената…
и най-обикновеният…“
„Това, което дразни в агонията на човеците, е целият този театър.“ Какво изречение! И: „каквото и да прави,
човекът е винаги на сцената“… Кой
не си спомня зловещата комедия с
прословутите „последни думи“, произнесени на смъртния одър? Така е:
дори агонизирайки, човекът не слиза
от сцената. И дори „най-обикновеният“, дори най-малко склонният към
ексхибиционизъм, защото невинаги е
вярно, че човек сам се излага на показ,
ако той не го направи, други ще се погрижат да го направят вместо него.
Такава е човешката му участ.
И „целият този театър“! Смъртта
винаги се изживява като нещо героично, като финал на пиеса, като изход
от битка. Чета в един вестник: пускат хиляди червени балони в знак на
почит към заболелите и починалите
от СПИН! Спирам се на „в знак на почит“. В памет, с тъга, със съчувствие,
да, бих разбрал. Но в знак на почит?

Кое в една болест може да пробуди почитта ти, възхищението ти? Нима
болестта е заслуга? Но така стоят
нещата и Селин го е знаел: „това, което дразни в агонията на човеците, е
целият този театър“.
Много големи писатели от поколението на Селин също са се сблъсквали отблизо със смъртта, войната, терора,
изтезанията, прокуждането. Но са
изживявали тези ужаси от другата
страна на границата – от страната
на праведните, на бъдещите победители или на светите жертви на понесена несправедливост, с две думи, от
страната на славата.
„Театърът“, самодоволството, самоизтъкването толкова естествено
са присъствали в поведението им, че
те не са могли да го осъзнаят. Докато Селин се е намирал в продължение
на двайсет години сред осъдените и
презираните, на бунището на Историята, двайсет години е бил виновен
сред виновните. Всички около него са
били обречени на мълчание; единствен
той е назовал с думи този изключителен опит – опита на човек, на когото е
била отнета всякаква възможност да
разиграва театър.
Този опит му е позволил да оцени суетата не като порок, а като единосъщно на човека качество, което
никога не го напуска, дори в момента на агонията; и да види на фона на
неотменимия човешки театър възвишената красота на една умираща
кучка.

Любовта в историята,
която ускорява своя ход
(Филип Рот, „Професорът на желанието“4)
Откога Каренин вече не прави любов
с Ана? А Вронски? Дали е успявал да я
доведе до оргазъм? Ами Ана? Била ли е
фригидна? Как са се любили – на тъмно, на светло, в леглото, на килима,
три минути, три часа, разменяйки
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Милан
Кундера

Милан Кундера е роден през
1929 г. в Бърно, Чехословакия.
От 1975 г. живее във Франция,
напускайки родината си след
Пражката пролет. Един от
най-забележителните съвременни белетристи и експериментатори в прозата. Световна известност постига
с книгите си: „Шегата“ (1965),
„Смешни любови“ (1969), „Животът е другаде“ (1970), „Валс на
раздяла“ (1971), „Книга за смеха и забравата“ (1978), „Непосилната лекота на битието“
(1984), „Изкуството на романа“
(1986), „Завети и предателства“ (1993), „Безсмъртие“
(1989), „Бавно“ (1995), „Самоличност“ (1996), „Незнанието“
(2000), „Празникът на незначителността“ (2014). В края на
2019 г. Чешката република му
върна чешкото гражданство,
отнето му от комунистическия режим преди 40 години.

романтични или неприлични думи,
мълчаливо? Не знаем нищо по въпроса.
В тогавашните романи любовта заема обширната територия, която се
простира от първата среща до прага
на съвкуплението; този праг представлява непреодолима граница.
През ХХ в. романът открива сексуалността постепенно и във всичките ѝ
измерения. В Америка той оповестява
и придружава големия поврат в нравите, който се извършва с главозамайваща бързина – през петдесетте години едно безмилостно пуританство
все още задушава обществото; после
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само за десетилетие всичко се променя – широкото пространство между
първия флирт и любовния акт изчезва. Ничията земя на чувствата вече
не предпазва човека от секса – сблъсъкът е пряк и неумолим.
Сексуалната свобода у Дейвид Хърбърт Лорънс е нещо като драматичен
или трагически бунт. Малко по-късно, у Хенри Милър, тя е оградена от
лирическа еуфория. Трийсет години
след това, у Филип Рот, тя е само
даденост, само ситуация – всеобща,
банална, неизбежна, нормирана, нито
драматична, нито трагична, нито
лирична.
Достигнали сме границата. Не съществува никакво „по-нататък“. Вече няма закони, родители, условности,
които да се противопоставят на желанието. Всичко е позволено и единственият ни враг е нашето собствено тяло – разголено, разочаровано,
разобличено. Филип Рот е големият
историк на американския еротизъм.
Той е и поетът на странната самота
на човека, останал лице в лице с тялото си.
През последните десетилетия обаче
Историята толкова е ускорила своя
ход, че героите на „Професорът на
желанието“ не могат да не си спомнят и за едно друго време, това на родителите си, чийто любовен живот
е по-близък до описания от Толстой,
отколкото до описания от Рот. Носталгията, която изпълва атмосферата на романа в момента, когато
бащата или майката на Кепеш излизат на сцената, не е само носталгия
по младостта, тя е носталгия по
любовта, по любовта като такава,
любовта между бащата и майката,
затрогващата и старомодна любов,
от която светът днес като че ли е
лишен. (Без спомена за това, което е
било преди, какво би останало от любовта, от самото понятие любов?)
Тази странна носталгия (странна,
защото не е свързана с конкретните
герои, а е ситуирана някъде далече,

отвъд живота им, назад във времето) придава на иначе циничния роман
умилителна нежност.
Ускореният ход на Историята дълбоко е преобразил индивидуалното съществуване: през изминалите векове
то е протичало между раждането и
смъртта през само една историческа
епоха; сега то обхваща две, понякога повече. Ако някога Историята се е
движела много по-бавно, отколкото
човешкия живот, днес тя е тази, която ускорява ход, препуска, изплъзва
се от човека и застрашава свързаността, идентичността на отделното битие. И романистът изпитва
потребността да запази редом с нашия начин да живеем спомена за плахия, полузабравен живот на нашите
предшественици.
В това е смисълът на интелектуализма, присъщ на героите на Рот, до
един преподаватели по литература
или писатели, непрекъснато разсъждаващи за Чехов, за Хенри Джеймс или
Кафка. И тук не става дума за лекомислено интелектуално упражнение
на една литература, обърната към
себе си. Става дума за желанието да
се задържи отминалото време на хоризонта на романа и да не се изоставят героите във вакуума, където гласовете на дедите няма да се чуват.
Превод от френски Росица Ташева

1
Цитатите от романа са по превода на Н. Голчев. Б.пр.
2
Сборник поеми в проза от френския поет
Лотреамон (1846–1870), един от предшествениците на сюрреализма. Б.пр.
3
Френският писател Луи Фердинан Селин
(1894–1961) е автор на петнайсетина романа,
два от които издадени в България: „Пътешествие до края на нощта“ от ИК „Колибри“ (1996) и
„Смърт на кредит“ от „Евразия-Абагар“ (1999).
Романът „От замък на замък“ (1957) не е издаван
у нас. Б.пр.
4
Филип Рот (1933–2018) е известен в България
с десетина свои романа, издадени от ИК „Колибри“. „Професорът на желанието“ (1977), един от
трите му романа за професор Кепеш, не е издаван в България. Б.пр.
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Земята
Обезплътеният човек и

„Homo faber измества човека на действието и живия човек,      
да не говорим за човека, който чувства и мисли. Ставаме слепи
за самите себе си: когато действаме, вярваме, че правим.“
Във времето на трансхуманизма и на изкуствения интелект
каква е гледната ни точка към човека и неговото естество?
Философът Филип Суал разобличава пред в. „Фигаро“
съвременната обсебеност от духа, откъснат от телесно
въплъщение.
нещо, което той мисли и за самия себе
си. Днешният човек, напротив, смята, че всичко е изградено от технонауката и от индустрията: в света има
само суровини и единствено нашият
гений ни позволява да измайсторим
от тях благата, които потребяваме.
Така, в крайна сметка, човекът сам се
превръща в податлива суровина, когато не е за изхвърляне. Такъв човек
вече не обитава земята.

Разговор с
френския философ
Филип Суал
Има един парадокс в последната ви
книга „Въплътеният човек“: защитавате идеята, че Модерността,
отричайки идеята за естеството,
създава някакъв странен и „обезплътен човек“. Как това се свързва
с епоха като нашата, придаваща
такова значение на материята и
техниката?
Показвам, че идеята за естеството може да бъде напълно заличена,
най-вече от гледна точка на науката
и на техниката. Човекът през Античността живее в хармоничния космос,
който има своята „фюсис“ (природа):

„Материализмът“ е консуматорско
поведение на индивида, който няма
друга цел, освен да използва машините и да потребява най-разнообразни
продукти. Има изчерпване в търсенето на удоволствия и ако човек е
прозорлив, понякога усеща, че всичко
това е напразно. Нашата епоха придава малко значение на материята и
на тялото, противно на привидностите. Първо, защото материята е
материал, губещ смисъла си, а самото
наше тяло вече не е нищо повече от
машина, чиито свойства сме убедени, че можем да усъвършенстваме – и
дори да премахнем болестта, страданието и смъртта. Тъкмо това е „обезплътеният човек“: онзи, който вижда
тялото си като машина и е склонен да
превърне тялото си в машина, сиреч
в непроменлив обект, чужд на собственото му тяло и на всичко останало.
Всичко е само спектакъл, достъпен на
нашите екрани. Всичко е виртуално,
„обезплътено“. С едно кликване ни се
явява „свят“ или поне смятаме, че ни

се явява такъв. Нищо вече не притежава консистентност, трайност и
красота. Индивидът се е озовал сам с
фантазмите си, със „симулакрумите“
на живота.
В истинския живот тялото е плътско, то е мястото на нашето присъствие за самите нас, за другия и за
света. Чрез тялото си ние усещаме,
него обитаваме, то представя на другия собствения ни лик. „Връщането
към живота на духа“ означава спасяване на въплътения живот в плътско
тяло. Защото „духовното“ е „плътско“: чувстването, въобразяването
и мисленето са едновременно духовни
и телесни актове. Значението, приписвано на техниката, я превръща в
техника, доставчик на машини и „симулакруми“. Изчезва вниманието към
самите неща или към личностите.

Отбелязвате, че все по-често прибягваме до глагола „правя“: „правя
книга“, „правя пътуване“, „правя
деца“, „правя любов“… Знак за какво е тази словоупотреба?
Тя показва, че вече знаем само „да правим“, да фабрикуваме, да произвеждаме машини, съоръжения. И вярваме, че
всичко е от порядъка на „правенето“.
Изгубили сме усета си за старите различия – най-вече между правенето и
действането.
Производството на неща произтича
от техниката, но е нещо различно от
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Георги Папакочев, „Срещу бурята“

действието. Да действаш (в политиката, с приятели, в личния живот…),
не е като да произвеждаш блага за
консумация. Homo faber измества човека на действието и живия човек, да
не говорим за човека, който чувства и
мисли. Ставаме слепи за самите себе
си: когато действаме, вярваме, че
правим. Например някой турист може
дори да каже, че вече е „правил Италия“… Говорене, което е лекомислено,
но и симптоматично.

Защо контролът над техниката
от страна на етиката не е според
вас решението, което би могло да
излекува човека от „хюбриса“, от
горделивостта на технонауката?
Първо, техниката е нещо съществено и великолепно в човешкия живот.
Човекът не се задоволява с онова,
което природата му предлага, а я
трансформира чрез своя интелект и
сръчността на ръцете си, започвайки да обитава свят, който донякъде е
негово дело. Техниката позволява да
се овладеят нещата и да се създадат
нови неща, които не са ни дадени от
природата. Ала е необходимо да имаме
нещо наум, предвид и на казаното от
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Рабле: Знание без съзнание е пагубно
за душата. Което само по себе си не е
достатъчно, защото сме изправени
пред нова заплаха. Не е достатъчно да овладеем техниката (която е
власт над нещата) и да я удържим в
стриктни граници. Трябва да осъзнаем какво представляваме самите ние
и да заживеем като човешки същества, според измеренията на нашата
човечност. Технонауката е тоталитарна по замисъла си, тя се опитва
да сведе нещата до собствените си
критерии: всичко се превръща в материал, годен за употреба, а сетне и
за изхвърляне. Трябва да се освободим
интелектуално от тази илюзия. Нейната непригодност води до угасването на живота.

Заради отслабването на „естественото семейство“ стигате до извода, че епохата е индивидуалистична. И все пак, дори там, където
ролята на семейството намалява,
то бива замествано от различни
форми на съжителство, което идва
да покаже, че човекът си остава в
търсене на семейство…
Естественото семейство е древна форма и аз показвам, че то вече е

различно от нашето. Нашето почива
върху свободата. Дори у човека да се е
съхранило желанието да живее с другия, съжителството на партньори не
е семейство. Разбира се, че подобни
съжителства могат да съществуват
и много неща са възможни на практика. Ала самият факт, че става дума
за „съжителства“, говори, че живеем
в индивидуалистична епоха: индивидът се полага като принцип на всичко,
той не приема нищо, което да не може
да впише в себе си – всичко, което наричаме свободна воля. Забравя се за
онова, което е индивидуално и трайно, и така възниква една смъртоносна
илюзия. Още повече че този индивид
става все по-атомизиран, изолиран,
изгубен…

И все пак тези форми на общност,
основаващи се върху принципа на
подобие, както и техните производни, показват, че големият космополитен блян е напразен?
Всъщност се губи идеята за общност
в полза на асоциацията, на сдружаването. Законът позволява на индивидите да се събират предвид на
известни подобия, ала това не бива
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да води до създаването на „държава
в държавата“, иначе политическата
общност е под заплаха. Онова, което
наричаме „комунитаризъм“, е тенденцията на някои общности да се отделят от всичко – чак до „оттеглянето
си“.
Парадоксът е, че космополитната
мечта е съвместима с принципа на
всеобщото сдружаване. Постмодерният индивид би могъл да се радва на
изчезването на държавите, които му
изглеждат като някакви „затворени
цялости“, и да мечтае да бъде гражданин на света, на отворения свят, където той вярва, че ще може навсякъде
да се чувства у дома си. Ето защо космополитното ще трябва наново да се
артикулира заедно с политическото.

Друга голяма мечта, която се опитвате да демистифицирате, е тази
на трансхуманизма. Тя иска да промени човека във физически план,
оставяйки настрана моралния и
духовен аспект. Трансхуманизмът
участва ли в обезплътяването на
човека?
Трансхуманизмът осъществява обезплътяването! Това е една нова илюзия. Той разделя човечеството на две:
на богати, които могат да си осигурят всички техники на подобрението, и на бедни, които не могат да си
ги позволят. А това води до поредното ново деление: утрешните постчовеци ще гледат на онези, които са си
останали просто човеци, така, както
гледаме днес на маймуните: като на
нисша и презряна общност. Същевременно това ще доведе до нова пролетаризация, до ново насилие, провокирано от работници, трудещи се, жени
и т.н., както го виждаме при „юберизацията“ на труда или при локалната
търговия със зародиши…
Фундаменталната грешка на трансхуманизма е в самата му гледна точка: той произтича от технонауката,
следователно познава само количественото натрупване и човекът се превръща в неговите ръце в обект за
техническо подобряване, подобно на
вулгарна машина. Ала едно ГМО, вкарано в изкуствен зародиш и пуснато

на пазара, вече не е човек! Всички мъдреци са признавали, че величието на
човека е в способността му да се подобрява. Ала става дума за качествено, морално и духовно подобрение.
Когато един индивид мечтае да стане
безсмъртен, защото съзнанието му
ще бъде източено върху някакво USB и
по този начин „спасено“, тоест прехвърляно от памет в памет (на някой
компютър), той не знае за какво точно говори. Мечтата му, чисто и просто, свидетелства за едно невежество, свързано с духовното и душата,
които са част от истинския живот, а
не от склад с данни. Нещо, което подсказва какво имам предвид, когато говоря за „обезплътяване“: за набор от
данни, които могат да се прехвърлят
от компютър в компютър, без това
да има нещо общо с телесната дълбочина на човешкия живот. Да мечтаеш
да се лишиш от тялото си в плът, за
да се сдобиеш с машинно тяло, означава да презираш тялото си и напълно да пренебрегнеш благодатта на
въплътения живот.

Излиза, че както някога е било
потребно да се привеждат доказателства за съществуването на
Бога, днес би трябвало да се доказва
съществуването на… човека? Защо
става така? И нима едно подобно
доказателство е възможно? Чуваме вече да се говори, че разликата
между човека и животното не била
съществена, че ставало въпрос
само за разлика в интелектуалното равнище…
Технонауката и индустрията извършват множество злосторства спрямо
животните. И е необходимо да си даваме сметка какво представляват
животните, бидейки живи същества.
Ала тяхната реабилитация не бива да
води до презрение към самия човек. За
да оценим животното, не е необходимо да накърняваме величието на човека. Да, има пропаст, отделяща дори
най-издигнатите сред животните
от човека. Разликата е по природа, по
същност, а не според интелектуалното равнище.
Човекът е загадка сам по себе си. „Познай себе си!“ е призив, на който ние

Филип
Суал

Филип Суал е френски философ,
известен изследовател на Хегел, автор на книгата „Драмата на свободата“ (2011 г.). През
ноември 2018 г. е принуден да
напусне Университета „Жан
Жорес“ в Тулуза, където преподава философия, след протести
на крайнолеви студентски групи срещу него, тъй като е бил
лектор в рамките на летен университет, организиран от движението „Протест за всички“,
което оспорва гей браковете
във Франция. Понастоящем е
професор по философия в Католическия университет в Тулуза.

не знаем как да отговорим в пълнота.
Поне отчасти можем да разшифроваме естеството на нещата чрез нашите науки, ала не можем да го сторим
по същия начин и по отношение на
човечеството. Ако същността на човека е мисълта, то мисълта е необяснима чрез „науката“. Да вярваме, че
всичко е невронно, означава по странен начин да преобърнем реалността:
мисленето е принцип на обяснението,
ала е потребно да има нещо, за да бъде
то обяснено…
Първото доказателство за човека
е във факта, че ние сме тук; второто, макар и отрицателно, се състои
в припомнянето, че ако „разбираме“
този факт, това не означава, че разбираме самия човек. Човекът трансцендира всяко нещо и всяко крайно
знание; той е такъв и тъкмо това
трябва да разберем. Това е „доказателство чрез неразбиране“.
Превод от френски Тони Николов
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Богословие
след Аушвиц
Людмила Димова

В памет на Йохан
Баптист Мец, един
от най-значимите
католически мислители
на нашето време, който
почина в края на 2019 г.
на 91-годишна възраст

Роден през 1928 г. в малко баварско
градче, Йохан Баптист Мец е само на
16 години, когато е принуден да напусне гимназията, за да се сражава в
редиците на Вермахта. Една нощ е
изпратен със съобщение до командния пункт. Когато се връща в окопа,
намира мъртви всички свои другари,
с които преди ден е делил „детски
страхове и младежки смях“. По-късно
ще сподели, че не си спомня друго освен „един безмълвен вик“.
Образът на мъртвите се запечатва в
съзнанието на младежа, впоследствие
този образ се разширява, поглъщайки
в себе си жертвите на геноцида срещу евреите. Въпросът, който никога не спира да вълнува богослова: как
можем да говорим за Бог и Неговата
справедливост пред лицето на толкова страдания и неправди в света?
От преживяното, от безответния
вик на страдалците ще се роди Новата политическа теология на Й. Б.
Мец, която свърза размисъла за Бог с
ангажимента за справедливост и солидарност; страданията на човека с
отговорността, която носят отделните индивиди и институции. А своя
опит в Бога той, вече в качеството
си на богослов, ще опише като „опит
на страданието от Бог“, страдание,
коeто най-силно е изразено във вика
на Иисус на кръста, „вик на Богоизоставения, който никога не изоставя
своя Бог“.
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Ученик на големия католически теолог Карл Ранер, през 1954 г. той e ръкоположен за свещеник. От 1963 до
1993 г. е професор по фундаментална
теология (основен курс в богословието) в университета в Мюнстер.
Преподава и във Виена и Бостън,
съосновател е на международното
списание Concilium. Сред многобройните му съчинения са: „Християнска
антропоцентричност“, „Вяра в историята и обществото“, „Отвъд буржоазната революция“, „Към понятието
за нова политическа теология“. Всепризнат майстор на точното и същевременно поетично слово, след кончината му в социалните мрежи бяха
споделени много цитати от негови
произведения
„Всички големи религии са концентрирани около мистиката на страданието“, казва Й. Б. Мец. И се противопоставя на опита да се мисли Бог извън
паметта за жертвите в историята.
Упреква дори учителя си Карл Ранер,
че със своето „трансценденталноидеалистическо“ мислене пренебрегва
ужаса в Аушвиц. Compassion е ключово
понятие за Й. Б. Мец – в чувствителността към страданието на Другия,
в признаването на авторитета на
страдащия той вижда сърцевината
на християнското благовестие. Иисус първо се обръща не към греха, а
към страданието на отхвърлените,
потиснатите и маргинализираните.
Това превръща действието му в политическо. Християнската молитвена
мистика според Мец e мистика на болезнено отворените очи. Тя изисква
„особено упражнение във виждане,
в преодоляване на нашите вродени

трудности при виждането и на нашите тварни нарцисизми“. В основата
си това е мистика на политическото
и на социалното съчувствие, която
апелира: Събуди се! Отвори очи!
В началото на 70-те години на ХХ в.
Й. Б. Мец пръв обръща внимание, че в
католическата теология катастрофата в Аушвиц отсъства. Той пръв
задава въпроса как и с какъв език може
да се говори за Бог след Аушвиц. За
него религията никога не е била утешение, по-скоро е дразнител, който
прекъсва реда на фактите, разказ за
страдания, вик към Бога.
През 1978 г. в едно свое историческо
слово, което и до днес се цитира, Й. Б.
Мец говори за абсолютната цезура в
световната и в християнската история, каквато представлява геноцидът над евреите. Той развива разсъжденията си около темата за паметта
като съпротива срещу забравата на
страданията, за необходимостта от
създаване на атмосфера на спомена
и възпоминанието, която да направи
невъзможно повторението на ужаса.
Другата базисна категория, която
той въвежда, е перспективата на
жертвите. Той заявява: „След Аушвиц
ние, християните, не можем да се върнем назад. Ала отвъд Аушвиц вече не
можем да отидем сами, а само заедно
с жертвите от Аушвиц. В моите очи
тук се корени еврейско-християнското единение“. Днешните християни –
гласи посланието му, са задължени на
страдалците от Аушвиц. Само заедно с тях те могат да преодолеят историческата цезура, за която стана
дума.
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Не може да се говори за Бог, без да се
говори за Аушвиц според Новата политическа теология. И въпросът не
е морално-политически – не е въпрос
за вината на християните за геноцида над евреите, това е въпрос за
началата и същността на християнството, изправило се пред факта на
унищожението.
Й. Б. Мец определя Шоа като катастрофа в три плана: първо, като
„криза на т.нар. модерност“, второ,
„антропологична катастрофа“, която
поставя изключително драматичния
въпрос за антроподицеята, оправданието на човека, на идеята за човешкото и човечеството след страданията в Аушвиц. И трето, това е криза
на християнската теология.
Новата политическа теология, наречена „нова“ в жест на разграничение
от политическата теология на Карл
Шмид, най-авторитетния юрист
на Третия райх, оказва влияние върху
поколения богослови. Тя въздейства
пряко върху Теологията на освобождението в Латинска Америка. След
1970 г. богослови от цял свят, сред
които стотици от Латинска Америка, идват в Мюнстер заради Й. Б. Мец.
Отглас от неговата „теология, обърната към света“, днес откриваме в
думите на папа Франциск.
За Й. Б. Мец богословието е усилие
вярата да бъде запазена жива в историята и в обществото. То е слово
за Бог в наши дни. Християнството
е забравило, заявява той, че историята на спасението не стои извън или
над историята, че тя е самата история. За да се противопостави на тази
тенденция, християнството се нуждае от култура, която помни жертвите. Библейската памет е memoria
passionis, памет за страданията. Тя
предполага отговорност и солидарност с жертвите. „Погледът към Бог
се отваря само там, където не се затварят раните, където забравата
не лекува… Ние, християните, имаме
трудности преди всичко с отворените рани на историята, с нейните нелечими травми.“

Йохан Баптист Мец © Alamy

За разлика от мнозина други Й. Б.
Мец се включва в публични дебати
за напреженията между теологията и науката, между модерността
и постмодернизма. Той търси диалог с инакомислещите – с лявата
Франкфуртска школа около Теодор
Адорно, Макс Хоркхаймер, Юрген Хабермас. Приятел е с философа Ернст
Блох. Самият Хабермас признава, че
е заимствал идеята за „религията
като съзнание за онова, което отсъства“ от Й. Б. Мец, който говори
за религията като носеща знание за
отсъстващото.
Професорът от Мюнстер е бил неудобен с критиките си, вероятно
затова по времето, когато е архиепископ на Мюнхен, Йозеф Ратцингер,
бъдещият папа Бенедикт XVI, осуетява назначаването му за професор
в тамошния университет. Й. Б. Мец
напомня, че свободата на вярата и
съвестта, която днес Църквата защитава, не е извоювана от нея, а преди всичко от Реформацията и Просвещението. Или пък открито казва,

че в християнството „може би има
твърде много песнопение и твърде
малко вопъл, твърде много ликуване
и твърде малко скръб, твърде много
съгласие и твърде малко чувство за
липса“. „Вярваме ли в Бог, или вярваме
в нашата вяра в Бог“, пита той.
При цялото си интелектуално влияние Й. Б. Мец остава свещеник и пастир, за когото чувствителността
не е абстрактна категория. Католическата църква за него е преди всичко
общност на възпоминанието, разказа
и надеждата. Той провижда прехода
от моноцентричната църква на Европа към полицентрична в културен
план световна църква. Прогноза, която вече се очертава като реалност.
Днес можем да приемем за актуални и
други негови диагнози – за безбожието, „благосклонно към религията“, за
умората на субекта, изчезването на
паметта и разпада на езика. И тогава
на помощ трябва да дойде възприятието за Бог като възприятие за чуждото страдание.
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„Животът не нанася
удари само на един човек.
С нищо не ме е пощадил
животът. Не се гордея
с това, но дори когато
загърбих сцената, когато
реших, че съм приключила
с всичко, и се затворих
в моята силна болка и
страдание, аз пак вървях.“

Първо „Три високи жени“ от Едуард
Олби (2018 г.), после „Моята скъпа лейди“ от Израел Хоровиц (2019 г.), а сега
и „Облог“ от Дейвид Линдзи-Абер…
Мария Стефанова преживя четвърт
век с унижението от принудителното пенсиониране на 55 години, без да
знае, че един ден ще се завърне в Народния театър. През 2018 г. един телефонен звън преобръща живота ѝ на
вече достолепна възраст…
Срещаме се с нея в Народния театър.
Очаква ме с чашка кафе и ме поглежда с любопитство: „Как е малкото ви
име?“. Виолета, отвръщам. „Добре,
Виолета – нека си говорим на Мария
и Виолета. Съгласна ли сте?“ Заеквам
несигурно: „Респектът ми към вас е
толкова голям...“ И тогава тя, изключителната актриса, изрича думи, за
които друга като нея трудно би преодоляла себе си: „Защото съм остаряла, нали?!“.

Респектът ми към вас, Мария, е
най-вече от достойнството, с което носите годините си и на сцената, и в живота…
Знаете ли, Виолета, моята премъдра баба казваше: „Маре, чедо, ако не е
огледалото, по сърцето човек нивга
няма да усети, че е остарял“. А моята модификация на тази наследена
мъдрост е: Ако не е огледалото, по
сцената нивга няма да усетя, че съм
остаряла!

И аз това си мислех, като ви гледах
на премиерата на „Облог“ – няма
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Актриса

с достойнство

С Мария
Стефанова
разговаря
Виолета
Цветкова
„Три високи жени“, фотография Росина Пенчева

старост. Движенията стават
по-различни и гласът не е същият, но…
Не е проблемът нито в движенията,
нито в гласа – проблемът е в духа. Ако
духът е високо, ако имаш идеал и той
е по-високо от собственото ти дребно его, тогава няма страшно от възрастта. Но ако се отпуснеш рано-рано, някъде към зрелостта на 50-те,
когато си постигнал известни неща в
професията и решиш, че това е максимумът на твоите способности – тогава става страшно. Започва ранното
буренясване. И да искаш след време да
събудиш този дух, не можеш, защото
той лека-полека дегенерира заедно с
физиката.
А иначе жестът, интонацията – те
са въпрос на ген и на начин на живот.
Някои хора остаряват по-рано, други
– по-бавно. Но ако запазиш чувството
си на почуда, любопитство ако носиш
в себе си, ако рискуваш и ако скочиш
тогава, когато най-много те е страх,

няма възраст. Няма възраст и когато сбъркаш стъпката, пряко сили се
изправиш и продължиш да вървиш.
Животът не нанася удари само на
един човек. Животът редува черни
и бели дни в календара, разпределени
между всички нас. С нищо не ме е пощадил животът. Не се гордея с това,
но дори когато загърбих сцената, когато реших, че съм приключила с всичко, и се затворих в моята силна болка
и страдание, аз пак вървях. Бродех из
празните стаи у дома – библиотеката, ателието, спалнята, кухнята, гълъбите, гугутката, котетата долу,
параклиса, сътворен от съпруга ми…
Вървях постоянно, но бях затворила моя свят в един оазис, в който се
чувствах добре.

Чувствахте се добре в болката си?
Това беше страшното. Толкова свикнах да си живея с болката и страданието, че си ги вардех някой да не ми
ги разтвори и да се лиша от тях. Само
човек, който го е изживял, може да ме
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разбере... Но един ден се случи това
малко чудо с мен. Телефонът не беше
спрял да звъни, но този ден звънът
беше от… Народния театър. След
толкова години! И настъпи голямото
земетресение в мен. Два дни не можех
да си намеря място. Бродех из къщи,
казвах си: не, няма да се върна, не съм в
състояние, не бива да развалям това,
което съм направила. Страх ме е, радостно ми е, боли ме, пък съм възторжена, че… Театърът позвъни и разби
всичките ми бариери. И се предадох.

Разби и капсулирания ви свят. Какво обаче остана от него, тъгата
носите ли я още?
О, аз не съм човек, който се разделя
лесно с нещо (усмихва се). А тъгата
много помага. Знаете ли, преди началото на всяко представление се моля
на мама, макар че тя твърде отдавна
си отиде от този свят. Пò би трябвало да се моля на Христо (съпруг на актрисата е вече покойният художник
Христо Стефанов, б.а.), но аз се моля
на мама. На началото. С нея ми е свързано влизането в Народния театър…
Моля ви, от време на време ще плача,
но не ми обръщайте внимание. Аз съм
сантиментална и си плача.

И сълзите на Мария Стефанова бликнаха. От този миг тя отвори цветни
спомени за хора, за места, за събития.
Там, в началото, наистина е нейната
майка, учителката по литература,
която превръща живота ѝ в безкрайно приключение със словото. Детство, белязано от неподправената
атмосфера на столичната ул. „Цар
Иван Асен II“, на кино „Влайкова“, на
библиотеката в читалище „Антон
Страшимиров“ и големите автори
(от Иван Вазов и българските класици
до Пърл Бък, Стефан Цвайг, Маргарет
Мичъл и т.н.); белязано от срещи с
живеещите в съседство Ран Босилек
и Гюрга Пинджурова, от стиховете на
Блага Димитрова и Веселин Андреев,
които малката Мария рецитира на
кварталните тържества, от духа в
прогимназията „Васил Априлов“, от
детската театрална школа на Парис
Николов в профсъюзния дом и любимите представления с музика на живо в
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Младежкия театър… Отново майка ѝ
един ден казва: „Хайде, вече порасна,
стига детски пиеси и Младежки театър. Дай ръчичка да те заведа в Народния театър“.

Кога пристъпихте за пръв път
този праг?
Някъде в началото на гимназията.
Толкова бях сграбчена от този Народен театър, че сутрин преди училище
заставах на ъгъла, за да гледам как се
събират преди репетиция артистите. Славка Славова идваше на колело, а
на Апостол Карамитев въобще не можехте да му видите обувките, така
търчеше, че само подметките му се
показваха. Ружа Делчева – красива,
естествена, шумна; идваше и изящната Ирина Тасева, тънка, чиста, с
шапчица… красота. А Андрей Чапразов
единствен имаше кола, синя на цвят с
номер 70-11….

И помните всичко това?
Да, да, помня. Тогава открих кошарата на Народния театър – един парапет отзад в залата отделяше евтините правостоящи места за ученици
и студенти. След училище, ако нямах
детска театрална школа, обезателно денят ми завършваше там, в кошарата. Познавах „Ромео и Жулиета“ с
всички четири Жулиети. Знаех на кое
място Апостол Карамитев ще мине на
авансцената и ще му се търколи сълзата на бузата, знаех кога в „Дванайсета нощ“ Константин Кисимов ще
се засили и ще иска да се покатери по
стената… Този театър влезе в кръвта ми. И сега ще ви кажа нещо, което
съм споделяла само веднъж преди повече от 20 години. Имах приятелка
от детството, с която обичахме да
вървим по „Раковски“, за да погледна
за пореден път Народния театър.
Бяхме още ученички, когато ѝ казах:
„Един ден аз ще играя там“. Може би е
било прекалено самочувствие, а може
би съм усещала притегателната сила
на нещо предопределено.

Преди да влезете в трупата на Народния театър обаче, минавате
през Враца, Русе, Пловдив…

Точно така – 14 години на сцени извън
София. Имах Сарафовска стипендия и
бях длъжна да отида по разпределение в театър извън столицата. Взеха
ме във Врачанския театър, където
наскоро за директор беше назначен
Цвятко Николов, един неповторимо
земен артист, а Орлин Василев, който
беше направил политически гаф със
своята пиеса „Заровеното слънце“,
за наказание бе изпратен там като
драматург.

Там е и професионалният ви дебют, нали?
Беше с „Емилия Галоти“ от Лесинг с
режисьор Николай Фол. Аз – неопитна, Лесинг – тежка материя. Кошмар!
Пишех писма на моя професор Моис
Бениеш, той ми даваше съвети, бях
отчаяна, живеех в една ледена къща,
театърът беше в ремонт, сутрин пътувахме до Мездра, за да репетираме
там, връщахме се, вземахме торбичките и тръгвахме на турнетата из
околността… Дойде премиерата, от
София пристигна и моят професор с
едно нежно букетче за мен, а аз направих всички възможни грешки, пропуснах текст, настъпих шлейфа на моята
колежка, на финала бях в пълно отчаяние. Свърши представлението, седях
си отстрани, а Моис Бениеш дойде
при мен: „Е, Мария?!“. А аз: „Ами това
е положението“. Но той се усмихна:
„Много добре. Само не се навеждай
толкова“. Това беше забележката му.

Заради трагедия в личния живот актрисата не дочаква края на тригодишното разпределение и отчаяна,
иска да избяга още по-далеч от София.
Тогава започват наситените с много
роли две години в Русенския театър.
Една от тях е цветарката от „Я,
колко макове“ на Никола Русев. С нея
участва в поредния национален театрален преглед, печели награда и…
получава покана от Народния театър
по много странен начин. Среща Кръстьо Мирски, който ѝ казва: „Иди до
Народния театър, нещо се мъти около тебе“. Мария отива и чува следните думи от директора Славчо Васев:
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„Правим голяма реформа в театъра и
сме набелязали няколко млади актьори и актриси, които да привлечем. Вие
сте една от тях, не заминавайте за
Русе, изчакайте“. Вслушва се, минават
дни, никой не ѝ се обажда, накрая разбира, че мястото е заето от съпругата на Любомир Киселички – току-що
женен, той споделил, че ще приеме
поканата от националната трупа,
ако е със семейството си… „Но, казал
ѝ Славчо Васев, знаете ли как ви искат
в Пловдив – ще играете Настася Филиповна в „Идиот“, в „Преспанските
камбани“, в „Железният светилник“.
А на служебния вход на Народния театър я чакали Кирил Илинчев, Христо
Христов и Атанас Бояджиев, директорът, главният режисьор и драматургът на Пловдивския театър. Със
същите обещания.
„Нека си помисля“, отвърнала Мария,
а зад гърба си чула: „Но до довечера,
защото трябва да си намерим актриса!“. Хукнала по улиците плачешком и
някъде към Борисовата градина чула
гласа на майка си: „Уморих се бе, Маренце, да тичам след теб, седни, стой
спокойно… Какво толкова страшно се
е случило – ще ходиш там, където те
искат. Където не те искат, един ден
те ще съжаляват“.
Така започва голямото приключение
с изкуството в Пловдив – от първия
ден с неочакваната среща с петимата големи пловдивски художници, сред
които е и голямата ѝ любов Христо
Стефанов, през всички обещани и изиграни роли, „вторите ѝ театрални
университети“ с режисьора Пантелей
Пантелеев и незабравимата среща с
Антон Горчев в „Укротяване на опърничавата“, през влюбването ѝ в „този
неизтребим град, с това невероятно
чувство на независимост, с тези улици, под които дремят пластове древна култура, и с тези хора – българи,
арменци, евреи, турци, цигани, които
живеят в мир“ – там в нея животът
се събужда отново. Живот, пълен с
много писма на благодарност от почитатели. Още ги пази, най-много са от
ученици от Търговската гимназия…

Мария Стефанова и Михаил Билалов в „Моята скъпа лейди“, фотография Стефан Н. Щерев

Десет години по-късно мечтата Народен театър се сбъдва. Дебютира с „Лес“, режисирана от Кръстьо
Мирски, редом до „големите лъвове“
Славка Славова, Стефан Гецов, Асен
Миланов. Още помни „ледените очи
на Славето“ при първата им среща,
но и прошепнатите по-късно от нея
думи: „Вие не сте случайно в този театър!“. И както се шегува сега Мария,
мушва това късметче в джобчето и
така е до днес. Нищо че през 1994 г.
е отстранена. Навършените години
за пенсия са формалната причина, а
истинската е бунтът ѝ срещу уволнението на големите Масалитинова,
Гец, Славова… Те обаче я приобщават
в своя малък частен театър „Барбуков“, с тях години наред пътува из
България и играе. Един по един обаче
те отлитат, болката – физическа и
душевна – се загнездва в душата на
Мария… До онзи телефонен звън на
директора на Народния театър Мариус Донкин, до спонтанното ѝ завръщане на сцената с прекрасните
ѝ „американски баби“ от „Три високи
жени“, „Моята скъпа лейди“ и „Облог“,

две от които режисирани от Стефан
Спасов – нейния „нов жокер“ в Народния театър. Толкова го цени, той според актрисата е бъдещето на тази
трупа.

Когато говорите за мига, в който
се повдига завесата, очите ви светят – тогава ли към актьорския
занаят се прибавя и онази щипчица от сърцето, която сътворява
чудото?
Ето това е магиката на театъра. Ако
работата ти е свършена като занаят, ако по пътя, който си извървял с
режисьора и колегите си, си изпитал
радост от откритията в текста и
имаш огромното желание да го споделиш, завесата се вдига, черният
квадрат се отваря, близва те прожекторът и… става магията. При мен
прожекторът играе много специална
роля, той ме разсъблича, показва всички мои недостатъци, показва и добрите, и хубавите неща, които нося…
Миг преди да се вдигне завесата, в
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Мария
Стефанова

Мария Стефанова е родена
през 1939 г. в Горна Джумая
(днес Благоевград). Завършва
ВИТИЗ „Кр. Сарафов“ и 14 сезона работи в театрите във
Враца, Русе и Пловдив, печели
награди от национални прегледи за театър и драма, след
което е поканена в НТ „Иван
Вазов“. Забележителни са сценичните є превъплъщения като
Ния в „Преспанските камбани“
и Костанда от „Железният
светилник“, Катерина от „Укротяване на опърничавата“,
Настася Филиповна в „Идиот“,
Нора от „Душата на поета“,
Масларска от „Милионерът“
и др. Снима се във филмите
„Вчера“, „Всичко е любов“, „Петък вечер“, „Равновесие“, сериала „Сами сред вълци“ и др.

със замах разрязва съдбата си. И когато на премиерата най-после го направих, аз тичах после по пътеката
от сцената към гримьорната и виках
„Успях, успях, успях“…

Това ли е щастието на актьора?
Това е! Когато направиш нещото, към
което си пътувал, когато усетиш, че
силите ти са стигнали, а усилията ти
са споделени с публиката. Иначе никога не ме е блазнил ефектният свят на
театъра. Никога. За мен театърът е
работната маса, на която започваме
репетиции, и хората в театъра – от
администрацията до последния пожарникар… Знаете ли, когато Мариус
Донкин организира моя 79-и рожден
ден с 800 души в големия салон, получих много цветя и подаръци, но найскъп ми е подаръкът от един сценичен работник. Помнеше от миналите
години и ми беше запазил при ремонта
на Народния театър парче от дъските на голямата сцена. Поставих го в
скъпа кутия и до ден-днешен, като го
видя, се насълзявам.

През тези 25 години идвахте ли на
представления, или бяхте заключили за себе си тази врата?

полутъмното аз усещам колегите ми
с тяло, с дъх, с очи, със сърце. Тогава
усещам, че нещо ме повдига „на една
педя над земята“.

А когато пада завесата и то изчезне, как става така, че се връща
отново и отново?
Това вече е тренингът на актьорската природа. Помня как, когато
репетирахме „Неочакван гост“, Леон
Даниел седеше долу в залата и за
една сцена в трета картина ми каза:
„Мара, тука е голямата сълза“. Не
знам как, но всеки път точно в този
миг се отронваше една сълза. Винаги.
Заклевам се! Вероятно Леон е надграждал, надграждал нещата, които
се случваха на моята героиня, за да ме
доведе и до финалния миг, в който тя
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Бях заключила вратата на служебния вход. Но никога не съм заключвала
главния вход към Народния театър.
Разбира се, че идвах. Сядах си кротко
в публиката. Гледах с особен интерес,
когато дойдоха тези млади момчета
и нашумяха. Гледах „Дон Жуан“, гледах
„Хъшове“, гледах „Буря“… Не можех да
си позволя да отида в Камерната зала,
защото там веднага щяха да ме разпознаят. Не исках да демонстрирам…
отхвърлената актриса. Аз съм честолюбива. На достойнство съм възпитана от баща си.

В началото на разговора ни казахте
„почуда“ – кои са нещата, които
продължават да предизвикват вашата почуда?
Вкъщи на северния балкон гледам
гълъби. На южния балкон гледам две
гугутки, две свраки, а сега се появи и
едно синигерче. Наблюдавам двете

гугутки, нежни бежови топки, как ме
чакат да сложа зрънцата, застават
и едната стои чинно, докато другата яде. След което се навежда и започва да я пощи по главичката. Този
чист свят на животните винаги ме е
удивявал.
Удивява ме, когато открия например
как моята дъщеря, която толкова
малка изхвръкна от къщи и общуваме всяка вечер по телефона, наследи
баща си във всичко – любопитството му, познанието, проучването на
нещата до корена им, съсредоточеността и хапливия му хумор… А когато я видя на живо, изведнъж откривам
усмивката на майка ми…

А за какво бихте сключили облог
и с кого?
(Замисля се.) Почти всеки ден някой
се хваща на бас за нещо около мен. Но
има един облог, който аз нямам сили да
сключа – облог със съдбата в името на
това да спечеля нещо. Там съм безсилна. Но бих могла да рискувам да сключа
облог, че ако съдбата е решила, мога
да направя още една роля. Но само ако
50 на сто тя е до мен. Сама не мога
вече. Знам, че пред мен хоризонтът
е твърде съкратен, наясно съм и не
изпитам страх. Но ми се живее. Вече
имам радост. В мен има толкова много
радост и обич, толкова състрадателност и възторг, че понякога имам чувството, че ще се пръсна, и изпитвам
нужда да ги раздам. Обичам всичко, с
което общувам в моя свят – птиците
ми, животните, параклиса, градината, съкварталците ми, племенниците
ми… А как обичам дъщеря си! Обичам
си колегите. Не се състезавам с никого. Вече е много късно и много смешно
би било на моята възраст, с опита,
болката, загубите, компенсациите…
Имам една любима реплика от „Американска терапия“: „Когато разбереш
цената, ти вече си платил дълга си“.
Аз всичко съм си платила в този живот. Знам цената. И знам, че не ме е
било страх да се изправя и да вървя.
Не знам откъде идва това, по-скоро е
от селския корен, който нося, но… да,
не ме е страх.
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История, политика,

интерпретации
„Историята не е някакъв
монумент, някаква
формална памет или
догматично четиво.
Тя е низ от променящи
се събития и затова
разказът за нея се мени
и пренаписва. Това,
което го прави смислен                        
и оправдава промяната,                           
е уважението към фактите                                 
и историческите извори.“

Разговор с проф. Ангел Димитров

От година и половина председателствате от българска страна
Съвместната комисия по исторически въпроси между България
и Северна Македония. Дълги години сте били посланик в Скопие и в
Белград в критични за региона моменти, а професионалната ви кариера е като историк на региона през
Модерната епоха. Какво показва
опитът ви от тази нелека работа над „множественото минало“,
ако използваме формулировката на
Ханс-Георг Гадамер? Помагат или
пречат историческите познания в
дипломацията?
Често се забравя, че освободената
енергия за промяна при разпада на
комунистическата система бе насочена не само към бъдещето, но и към
миналото, за да възстанови разкъсания при комунистическата власт исторически континуум. Това се случи
изцяло или в по-ограничена степен в
променящите се страни, но най-плахо,
частично, практически незавършено
и неясно в днешната Република Северна Македония. Пред възможността за политическа кариера в началото на 90-те избрах – със сигурност
историкът у мен надделя – да оглавя
първата българска дипломатическа
мисия в току-що обособилата се като

проф. Ангел Димитров, фотография Николай Трейман
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независима държава наша млада съседка. Така станах не само свидетел и
неизбежно ангажиран наблюдател на
промяната там, но и пряк участник
в създаването на двустранните ни
отношения и на техния публичен образ. Ще остана на този историко-политически терен, защото случаят
със Сърбия е по-различен, а и темата „Македония“ е пресечна точка на
твърде много и на свръхамбициозни в
целите си противопоставени интереси, спомени, интерпретации. Проявите на „множественото минало“ тук
са в изобилие, а противоположните
„херменевтични хоризонти“ изглеждат като някакво идеологическо диоптрическо явление. Ако останем при
Гадамер, големият проблем в работата на Смесената комисия е в непълноценното преминаване през фазите на
„херменевтичната ситуация“, което
нашите колеги демонстрират. Тълкуването на изследваните проблеми
обичайно се откъсва от контекста,
това измества фокуса на интерпретацията и разбирането им остава
преднамерено и не води до пълноценно знание. Причината е, че историческата наука там е само на 70 години
и е създадена като инструмент на
една идеологическа доктрина и силова, тоталитарна политическа практика. Дори днес в Република Северна
Македония не се опитват да разчупят
тази сковаваща рамка, а по-скоро да
търсят нови аргументи за нейното
опазване. Интерпретацията на миналото неизбежно е насочена към бъдещето, но ако тя е мотивирана от
едно самоопровергало се историческо
време, тогава едва ли би могла да работи за светло бъдеще. За дипломацията и историческите познания...
Да, тя е основното средство за осъществяване на външната политика,
така че симбиозата между история
и политика в случая е очевидна. Убеден съм, че историческите познания
са голямо предимство, защото само
те могат да предложат на политическата теория и практика гледна
точка към дълбинните измерения на
съвременните политически проблеми. Водещата роля за намиране на
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необходимите рационални отговори
обаче е на политиката.

По „македонския въпрос“ в България винаги се спори с пристрастност, сякаш всичко „там“ се случва
„тук“, независимо че „автономията на Македония“ отдавна се е провиждала като единственото възможно решение. Известният наш
есеист Георги Томалевски, потомък
на стар македонски род, го формулира така: Искането на македонците за автономия е най-щастливата
мисъл на Балканите. Това е краят
на балканските размирици, в основата на които всякога е стояла
тази земя. И в същото време сякаш
не е точно така? Защо?
Въпреки че в масовите представи у
нас по „македонския въпрос“ като че
ли не всичко е ясно, няма да се спра
на тази тема, защото е твърде обширна. Ще напомня обаче, че Георги
Томалевски употребява македонци в
смисъла на македонски българи. Всъщност до края на Първата световна
война, а в известен смисъл дори до
1944 г., противопоставянето между
„там“ и „тук“ е невъзможно. До военното десетилетие на ХХ в. автономията на Македония и Одринска Тракия е
цел не само на ВМОРО, а и на българската държавна политика. Тази обща
позиция е приемана тогава като единствена възможност за българите под
османска власт да получат равноправие, културно развитие и стопански
просперитет. И евентуално да бъде
дочакан моментът за обединение по
примера на Съединението през 1885 г.
До Междусъюзническата война и религиозният живот, и културно-просветното развитие, и революционната борба „там“ се ръководят от
„тук“. Въпреки противопоставените
представи за постигане на целта в
тях участват българи от всички български краища, към България се стичат стотици хиляди бежанци след
краха на освободителните усилия. В
този смисъл много голяма и най-активната част от македонски българи
идва от „там“ завинаги „тук“ и това

обстоятелство прави твърде драматично рязкото противопоставяне на
родови връзки, памет, език и култура,
на държавно-политически интереси.
Още Балканската война показа, че
автономията всъщност е нежелана
от другите претенденти за Македония. Идеята за независима държава,
прераснала след това в представата
„Швейцария на Балканите“, е формулирана от ВМРО (Т. Александров и Ив.
Михайлов) за първи път (1924 г.) едва
след радикално променената обстановка след Първата световна война,
отново като единствена възможност
да се опази българският характер на
мнозинството от населението на Македония. Дали съвременните интерпретации в Скопие, че този хоризонт
на миналото е историческият и смислов хоризонт на днешната Република Северна Македония и че той няма
нищо общо с България и българите, са
убедителни? Без достигането до исторически и политически катарзис,
до пълно, а това означава коректно
разбиране на миналото, съвременното твърдо противопоставяне на
„там“ и „тук“ няма да бъде преодоляно в обозримо бъдеще.

Миналото е особена граница, то
едновременно е близко и далечно.
Не ви ли се струва обаче, че миналото на Балканите е винаги в
„сурово състояние“, подчинено
на политическите и медийните
конструкции?
Колизията „близко и далечно минало“ е
присъща на събитията и процесите,
на които сме свидетели, в които сме
преки участници и които често остават недовършени. „Суровото състояние“ в смисъл на незавършеност,
незрялост или деформираност обаче
е характерно за Балканите не само по
отношение на историята на съвременността. То засяга Новото време
и се дължи както на местните усилия
да бъдат постигани нереалистични
и неадекватни цели, така и на мощни
външни интереси, които стимулират
или препречват, подкрепят или противодействат на неудобни за тях
исторически процеси. „Македонският
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въпрос“ и неговото практическо развитие във времето е емблематичен
пример за това изместване и деформиране на естествен исторически
процес. При тези обстоятелства
миналото се оказва особено удобна
материя за политически и медийни
конструкции. След рухването на комунистическата система тъкмо в
онези страни, в които представители
на старите структури продължават
да ползват коридорите на властта,
започнаха да тръбят, че някой иска
да пренаписва историята. Те се страхуват, че с рухването на техните
конструкции ще се разпадне и собствената им политическа перспектива.
Историята не е някакъв монумент,
някаква формална памет или догматично четиво. Тя е низ от променящи
се събития и затова разказът за нея
се мени и пренаписва. Това, което го
прави смислен и оправдава промяната, е уважението към фактите и историческите извори, стремежът към
обективност при интерпретацията
и достигането до научно убедителни
аргументи срещу некоректните конструкции, в които миналото е злоупотребено или продължава да се
злоупотребява за конюнктурни политически цели.

ХХ в. трудно може да се окачестви като „щастлив“ за България. В
същото време, за разлика от Югославия, тя успя да избегне етническия конфликт в края на 80-те
и началото на 90-те години. Дали
това се дължеше на зрялост на обществото, на стечение на обстоятелствата, или на историческа
закономерност?
Задавате изключително труден, но
много важен въпрос. Сравнението с
бивша Югославия обаче не ми се струва оправдано. Въпреки че и двете държави са балкански и бяха управлявани
от комунистически правителства
– в този смисъл са типологично съвместими – те са различни по своята
структура, етнодемографски характеристики, политически традиции и манталитет. Разпадането на

Югославия бе исторически закономерно и затова осъществимо, докато за България това бе практически
невъзможно. Всъщност мисля, че в
нашия случай има връзка между споменатите три причини. Ако сведем
историческата закономерност до
укрепнала демократична традиция
в междуетническите отношения в
България и до липсата на конфликти
с големия ислямски съсед през двете
световни войни (през Първата дори
бяхме съюзници с Турция), това е убедителна причина за опазения мир. Към
стечението на обстоятелствата
можем да добавим и липсата на пряка
или поне организирана намеса отвън,
която би раздухала създаденото от
комунистическата власт напрежение
сред българските мюсюлмани. И накрая, предпазливостта у българите
от горещи конфликти, наслоена след
военните загуби и вътрешнополитическите конфликти през ХХ в., в съчетание с демократичната традиция в
междуетническите отношения, като
че ли потисна фрустрацията сред мюсюлманите и ограничи частично ефекта от опасно неразумните и безотговорни действия на комунистическата
власт. Българската политическа
култура има сериозни проблеми, но
толерантността и инстинктът
за самосъхранение имат дълбинни
измерения и мисля, че помогнаха за
проявената зрелост в края на драматичното последно десетилетие на
комунистическата власт. Всъщност
политическите знаци за обществена
нетърпимост към властта по това
време започнаха да стават и у нас
по-видими и открити, а синхронното
рухване на съветския блок даде решителния тласък към промени – симулирани, тактически отлагани, ограничавани, дозирани и контролирани,
недовършвани, но все пак мирни.

„Мирният преход“, макар и критикуван от някои, направи възможно влизането на България в
ЕС, сочено като един от малкото
успешни „постнационални проекти“. Наистина ли ЕС е „рецептата“ за успех на Балканите и дали

балканските страни могат да се
разделят с „националистическата“ интерпретация на миналото?
Можем ли да очакваме ХХІ в. да
бъде „по-щастлив“?
Не съм убеден, че точно „мирният
преход“ беше билетът за влизането
ни в Европейския съюз. Преходът в
Румъния, Хърватия и донякъде в Словения и балтийските републики не
бе толкова мирен, но пътят им към
Брюксел не бе препречен. Като пряк
участник в опозиционните усилия за
промяна и от дистанцията на времето дори мисля, че с повече твърдост
и решителност преходът можеше
да бъде по-кратък и по-пълноценен.
Кръглата маса някак прекалено компромисно го закръгли... В нашия случай по-важна се оказа пробудената
гражданска енергия и превръщането на демократичната опозиция във
фактор на промяната. Независимо
от политическата си аморфност и
незрялост опозицията получи международно признание като алтернатива на остатъчните комунистически
структури заради своята последователна европейска и евроатлантическа ориентация, също и заради предвидимото си поведение. Метафорично
казано, „вратата“ към НАТО и ЕС бе
отключена през 1999 г., когато ОДС,
вече като управляващи, заеха ясна
позиция по въоръжения конфликт в
остатъчна Югославия, който бе задвижен от крайна националистическа
нагласа.
Обявяването на българския евроинтеграционен стремеж за „постнационален“ проект обаче е по-скоро
утвърждаване на теоретична конструкция, отколкото израз на реално
състояние. Не е необходимо да давам
пример с някои средноевропейски държави, а да напомня, че формации с националистически профил имат и сега
у нас относително успешна политическа реализация. Темата за национализма въобще и специално за национализма в Югоизточна Европа е важна,
обширна и незавършена, така че заслужава отделно внимание. Сега само
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Ангел
Димитров

Ангел Димитров (род. 1945 г.)
е историк и дипломат. Професор в Института за исторически изследвания на БАН от
2011 г. В периода 1992–1993 г.
е генерален консул в Скопие,
а през 1994 г. става първият
извънреден и пълномощен посланик на България в Северна
Македония (до 2001 г.). От 2012
до 2016 г. е извънреден и пълномощен посланик в Сърбия. От
май 2018 г. е съпредседател
на Съвместната комисия по
исторически въпроси между
България и Северна Македония.
Автор на книгите: „Училището, прогресът и националната
революция. Българското училище през Възраждането“ (1987),
„Книжарят, когото наричаха
министър“ (1988), „Раждането
на една нова държава: Република Македония между югославизма и национализма“ (2011).

ще напомня, че през ХХ век терминът
„национализъм“ постепенно придоби
негативно звучене, но е трудно да
игнорираме обстоятелството, че с
него обозначаваме нагласи и практики, които се различават исторически,
смислово, териториално и темпорално. Има аргументи за окачествяването му като „най-силната идеология“
в света не само заради историческата му трайност и жизненост, но и
заради способността му да прониква
в другите идеологии и да въздейства
върху политическите им практики.
Под знамето на интернационализма
комунистическата идеология бе обявена за непримирим враг на национализма, но вглеждането в миналото на
комунистическата система и сега в
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нейните остатъчни форми показва,
че взаимното проникване на комунизма/посткомунизма и национализма е
особено силно в двете най-привързани
към комунистическата идеология европейски страни – Русия и Сърбия. Към
тях бих добавил и Република Северна
Македония и това само на пръв поглед
е парадоксално. Самата доктрина на
македонизма има националистически
характер и за нейното утвърждаване бяха използвани средства, които
я превърнаха в израз на държавен национализъм. Бързото преодоляване на
национализма е невъзможно, особено в
т.нар. Западни Балкани. Европейските критерии и демократичните норми неизбежно ще огладят ръбовете,
ще поуспокоят страстите и ще заглушат езика на омразата, но за преодоляването на трайно формираните
националистически нагласи и агресивния манталитет трябва време. Все
пак и ЕС, и НАТО могат не само да изискват, но и да предизвикат промени,
които да покрият със забрава емблематичното сравнение на Балканите с
„буре барут“. Буре с вино е по-добре,
има повече и по-приятни основания за
това.

В началото на прехода непрекъснато се повтаряше фразата „да затворим книгата на миналото, след
като я прочетем“. Трийсет години
по-късно прочитът би трябвало да
е завършил, а се оказа, че страниците за близкото ни минало комай
все още не са написани. Съгласен ли
сте с това?
Онези, които бяха поели отговорността да бъдат публичните четци,
като че ли четяха твърде бавно и несигурно. А и онези, които вдигаха шум,
за да заглушават най-упоритите, все
още са неуморни и не отстъпват публичните си позиции. Каквито и да са
причините, все още не можем да запълним празнините в познанието за
българската история, които идеологизираният комунистически прочит
остави. Все още не успяваме да премахнем пропагандното бреме за близкото минало в образованието на вече

второ поколение след 1989 г. и да разкажем спокойно неприятните истини,
да освободим публичното пространство от идеологизираните спорни
„места на памет“, да изградим ценностна система, в която универсалните ценности да бъдат обогатени
само от най-стойностните примери
и ориентири от собственото минало.
Миналото винаги оказва натиск върху настоящето, за да се възпроизведе
по някакъв начин в бъдещето, затова
затварянето на „книгата на миналото“, непрочетена докрай или прочетена преднамерено небрежно, ще
бъде безотговорно и опасно.

Смятате ли, че в обозримо бъдеще
би бил възможен българо-македонски учебник по история? Или подобен проект е пълна илюзия?
На фона на историческото време, което наричаме наша обща история, съществуването на България и Република Северна Македония като отделни
държави е несравнимо малък времеви
отрязък. Колкото и да е динамично,
противопоставящо и противоречиво, то не успява да скъса дълбоките
исторически връзки на „там“, както се изразихте, с „тук“, независимо
дали това се премълчава, или отрича. Един учебник по история за двете
държави би бил нещо напълно нормално, позитивно и функционално; би бил
най-убедителният европейски пример
за раздяла с доктринерски постулати,
с овехтели митове и стереотипи. Подобен проект не би могъл да разруши
бъдещето на която и да е от двете
държави, защото хармоничното им
съседство в една европейска система с ясни правила и отношения може
да осигури нови възможности и да им
влее нова енергия. Коректният разказ
в такъв учебник въобще не е труден,
ако е подчинен на научните критерии.
Препятствията пред такъв проект
обаче засега изглеждат непреодолими. Предпочитам уговорката „засега“
пред примирението с неуспеха, мислен
като илюзия.
Разговора води екип на „Култура“
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Милион малки

С живеещия в Португалия
сръбски писател                  
Деян Тиаго-Станкович,
автор на романа „Ещорил“                                            
(изд. „Колибри“, 2019 г.,   
превод Жела Георгиева),                
разговаря Цветан Цветанов
„Военният роман“ на Тиаго-Станкович сякаш събира целия ХХ в. в себе
си. В един изискан португалски хотел, съвсем умишлено напомнящ на
бара на Рик във филма „Казабланка“,
се стичат всякакви странници, бягащи от войната – от членове на фамилията Рокфелер до Хабсбургите и
бившия румънски крал, през Хайнрих
Ман, Морис Метерлинк, Милош Църнянски… Тук летецът пощальон Антоан дьо Сент-Екзюпери се среща за
първи път със странното еврейско
момче Габи Франклин, което завинаги
ще влезе в световната литература
като Малкия принц, а Ян Флеминг се
изправя пред прототипа на Джеймс
Бонд – Душан (Душко) Попов… Самият Станкович живее в Португалия от
средата на 90-те, напуснал Сърбия
във времена, които доста напомнят
на началото на 40-те (времето, описвано в „Ещорил“). Въпреки всичко
„Ещорил“ е светъл роман, той носи

както удоволствие от разплитането на различни нишки от познатите
ни (а понякога и съвсем непознати)
литературни, филмови, исторически
реалности, така и атмосфера, ако не
на оптимизъм, то поне на душевен
покой, неприсъщ за класическите „военни романи“.

Това е роман, писан от чужденец,
който разказва историята на чужденци, бягащи от една по-стара
война. Взаимовръзките и културните кодове на различни нива – литература, кино, политика, военна
история, история на международния шпионаж – изграждат тъканта на „Ещорил“.
Цялата книга разказва за чужденци.
А хотелиерът, мистър Блек, е реално съществувал персонаж, но освен
това трябваше да прилича на онзи
Рик от „Казабланка“, доколкото и

целият роман по нещо напомня на
филма „Казабланка“. Случайно стана
така, но усещайки приликите, реших
дори да ги засиля. Занимавам се със
съдбата на чужденците, и то не на
непривилегированите мигранти, а
на привилегированите – на онези, на
които нищо не им липсва, само дето
са чужденци в Португалия, защото в
техните собствени страни се води
война, какъвто беше и моят личен
опит. Когато отидох в Португалия
през 90-те, бях приет добре, не помня да съм страдал много, винаги имах
къде да живея, имах работа… Е, кола
нямах, но всичко останало си беше
наред. От друга страна, и до днес си
оставам чужденец. Може би е съдба,
която ще ме следва до края на живота
ми – да съм чужденец навсякъде, дори
в собствената си страна.

Напускате Балканите в едно военно време, през 90-те. Как гледате
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на днешните мигрантски вълни от
Близкия изток и Северна Африка
към Европа?

Имало ли е наистина хора като португалския консул във Франция д-р
Аристидеш де Соуза Мендеш, който един ден „полудява“ и започва да
издава транзитни визи на всеки пожелал, с което спасява много хора?

Ситуацията е различна, доколкото
при разпадането на Югославия избягаха главно образовани хора. Не бяхме
богати. Когато избягах в Португалия,
имах буквално 100 долара в джоба си,
които ми стигнаха за седем дни в хотел. Мил съм и чинии в началото, каква ли не работа съм вършил… Но съществуваше и някаква мрежа, която
ни прихвана, имаше стари емигранти
от Югославия, които притежаваха
ресторанти, приемаха ни да работим.
Югославяните винаги доста добре са
усядали на Запад, пригаждат се. Такава е историята ни, трябвало е да
станем такива. И много често сме се
нагаждали по погрешния начин, но често и по добрия. Когато пристигнах в
Португалия, бях на 25, а и външно не
се отличавам особено от местните.
„Ещорил“ излезе в Сърбия по време на
първата голяма мигрантска вълна от
Сирия. А още докато пишех романа,
доста се поразрових, за да науча за
позицията на Салазар1 към мигрантите по време на Втората световна
война. На Салазар му е било пределно
ясно, че те не пристигат, за да останат в Португалия, че за тях Португалия е отправна точка към по-далечни
земи. И по тази причина е бил доста
любезен с тях. Пазил ги е от посегателства, от грабежи, но не безплатно – трябвало е да платят за своята
сигурност. С тези пари е поддържал
стандарта на живот във военно време. Искал е хората, минали през страната, да останат нейни приятели. И
го е постигнал. В мемоарите си мнозина от тях пишат все хубаво за Португалия. Преди няколко години, когато мигрантската криза стигна и до
Сърбия, в колонката си в един вестник
предложих на президента на Сърбия
да вземе пример от Салазар. Ситуацията беше същата, доколкото никой
не бе дошъл, за да остане завинаги в
Сърбия. Не вярвам президентът на
Сърбия да чете това, което аз пиша,
но тогава (по онова време той беше
премиер) сръбските власти се справиха наистина добре със ситуацията: не
опънахме заграждения, полицията не
малтретираше тези хора (имаше един
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Португалците по принцип не са крайни хора. Дори фашизмът им не е бил
краен. И всичко, което е предприемала полицията им, е било някак половинчато. Имало е случаи, когато
някой комунист е от богато семейство, полицията да навести баща му
и срещу съответния откуп да го предупреди да изпрати сина си например
във Франция. Не е било като в Сърбия,
където при всяка смяна на властта
биват убити хиляди или където преди
17 години беше убит премиерът.

Каква е историята с малкото еврейско момче от Белгия, за което
някой би написал, че е изглеждало „по-самотно от астериод в
Космоса“?

случай на грабеж, но полицаят, който
го извърши, беше хванат). Онова, което се забелязваше при българските
власти и още повече при унгарските,
при нас го нямаше – нямаше побои,
нямаше пускане на кучета срещу хората… Това е едно от редките добри
неща, направени от човека, който в
момента е на власт в Сърбия.

Което показва, че не всичко винаги
е черно-бяло?
Да, Салазар се е опитал да удържи ситуацията, така че хората да усещат
по-слабо, че Европа е във война. Имало е цензура, разбира се. В новините
се е съобщавало за войната така, все
едно е в Манджурия, а не във Франция.
Местното население е имало малък
досег с бегълците. Имало е забрана
мигранти да посещават обществените плажове. Спомнете си, че по
онова време португалските жени е
трябвало да молят мъжете си за подпис, за да пътуват зад граница, не им
е било позволено да шофират и т.н.
А изведнъж в страната се появяват
чужденки, които пушат в кафенетата
и носят поли до коленете. Това е било
голям шок в Португалия.

Интересно е, че в Англия например
никой не ме пита за Малкия принц.
„Малкият принц“ не е част от британското и американското основно
образование, поради което не всеки
е чел книгата, както е в цяла Европа.
Самият аз се изненадах. Мислех си, че
както всички знаят за Джеймс Бонд и
са гледали „Казабланка“, така знаят и
за Малкия принц.

Да кажем, че читателите на „Ещорил“ не са задължително почитатели на Екзюпери или на военните
и шпионските романи. Какво показват вашите проучвания четири
години след излизането на книгата?
Итало Калвино в една от своите шест
„Американски лекции“, посветена
на лекотата, казва, че когато имаш
добро съдържание, добра история,
добра информация, не бива да малтретираш текста откъм формата, а
да поднесеш нещата така, че и читателят, който не е достатъчно подготвен и няма критическо мислене,
да хареса прочетеното, макар да не
е схванал и половината от него. Има,
в крайна сметка, различни нива на четене и различни типове читатели.
Goodreads дава доста точна разбивка по страни и култури къде до какви
читатели стигаш. Има хора, които,
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докато четат, проверяват различни
факти в енциклопедиите. Има и такива, свикнали да четат емоцията,
без да отдават голямо значение на
предварителните познания. Според
мен четенето изисква и познание, и
вещина. И по-необразованите читатели, виждам, са дали лоши оценки на
романа. Но има и такива, които не са
разчели нито вплетената история на
Малкия принц, нито са схванали останалите културни референции, но са
дочели романа докрай и казват, че им е
допаднал… защото детето накрая не
умира. Има жени, за които „четивото
е занимателно“ – като някаква комбинация от комедиите на Ealing Studios и
„Грандхотел „Будапеща“ на Уес Андерсън. От друга страна, радвам се, че
напомня на „Грандхотел „Будапеща“,
макар да не ми е било това целта. Смятам, че моят текст е по-задълбочен.
Повече момичета са чели книгата. Те
по принцип четат повече от момчетата. Смятам, че има „литература за
момичета“ и „литература за момчета“. И въпреки че момчетата обичат
повече историческите четива, поднесени с чувство за хумор, какъвто е
този роман, повечето читатели на
„Ещорил“ са момичета. Следващият
ми роман – „Замалек“, който е за Египет и излиза в началото на 2020 г., е
повече за момичета. Там повествованието се води от името на жена и повечето героини са жени. Няма да бъде
толкова духовит роман като „Ещорил“. Остарявам навярно, но от чисто
литературна гледна точка ще е може
би по-майсторски: по-видно е, че съм
вещ в думите, има повече описания и
по-малко случки. По-бавна книга.

„Ещорил“ тече наистина като
филм.
Да, това е директният намек: „Вие
гледате филм“. Мислите си, че четете
книга, но всъщност създавате филм в
съзнанието си. Преднамерено беше и
напомнянето, че аз, разказвачът, съм
напълно реален. И така се създава усещане, че някой разказва своята история, а не е задължително общовалидна
истина.

Истинското име на Малкия принц
в „Ещорил“ е Габриел Франклин.
Същото фамилно име има един

мой приятел музикант от Белград с британско-еврейски корени. В предварителния ни разговор
споменахте, че това съвсем не е
случайно.
Да, в една от вашите любими джаз
групи от Сърбия – Fish In Oil, на барабаните свири моят кум, Том Феджа
Франклин. Аз съм кръстник на неговия син. Бащата на Феджа е евреин
от Лондон, а със самия него от дълго
време сме близки приятели. И един от
прототипите на моя „малък принц“
в романа е именно малкият Тео, моят
кръщелник. Понеже при евреите няма
име Тео, героят е Габи, но ето, по фамилното име сте се досетили. Всеки
читател открива по някоя малка тайна. Има милион малки тайни. Като хората от фотографията на корицата
на романа. Тази снимка открих в Лисабон, в куфара на Душан Попов, който
се намираше у едни приятели, също
споменати в книгата. В куфара имаше непроявени филми, проявихме ги и
на една от снимките бяха тези хора.
Нямаше фотографии на самия Попов
– шпионите никога не се снимат – но
снимката ми допадна и я използвах за
корицата. Един ден ми се обади непознат човек, каза, че на тази фотография е разпознал баща си, който
през Втората световна война е бил
югославски дипломат в Лисабон и се е
познавал с Попов, дори го споменава в
мемоарите си.

Превели сте Иво Андрич на португалски и Жозе Сарамаго на сръбски.
Кой от двамата ви беше по-труден? И по какъв начин самият вие
сте повлиян от двамата?
По-лесен за превод е Андрич, защото езикът му е книжовно съвършен.
Докато Сарамаго е по-оплетен и понякога преднамерено непрецизен, поради което е доста по-труден. Има
моменти в даден текст, в които нарочно съм писал така, че да напомням
по нещо на Сарамаго или на Андрич.
Не се срамувам от това. Предпочитам да приличам на Андрич, отколкото на нищо да не приличам. Някои ми
казват, че това е моят глас, но за мен
няма проблем този глас понякога да
звучи като Андрич или като Сарамаго, или като Чехов, когото също много
обичам. В „Ещорил“ съм мимикрирал и

Деян ТиагоСтанкович

Деян Тиаго-Станкович е роден
през 1965 г. в Белград. От 1996 г.
живее в Лисабон. Негово дело
са първите преводи на Жозе
Сарамаго на сръбски и на Иво
Андрич на португалски. За романа „Ещорил“ (2015) получава
отличието Бранко Чопич на
Сръбската академия на науките и изкуствата, Британската
награда за най-добър исторически роман (2018) и номинация
за Международната дъблинска литературна награда.

върху стила на Църнянски, в Сърбия
веднага забелязаха тази референция.
На места умишлено имитирам и стила
на Екзюпери, на границата на плагиатстването съм дори, защото това
изпълнява съответната функция в
романа. Но пък е и съвсем естествено, ако Екзюпери се появява в моята
история, той да говори със своя глас,
а не с моя.

„Аз съм толкова стар, че си спомням единствено онова, което съм
си измислил сам“ – тези думи обаче,
доколкото знам, не са нито на Екзюпери, нито на Църнянски, нито
на Андрич, нито на Сарамаго…
Да, това са лично мои думи. Радвам
се, че има още читатели като вас,
на които именно те са им направили
впечатление.

1
Антониу де Оливейра Салазар е премиер на
Португалия от 1932 до 1968 г. Управлението му
се характеризира с диктаторски методи. През
1933 г. Салазар налага нова конституция, която
му дава неограничени правомощия. Режимът
на Салазар обаче е много по-мек от режима на
Франко в Испания. Б.р.
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Китов език
С Жан Портанте,               
гост на Софийския
международен
литературен фестивал
през декември 2019 г.,
разговаря Радослав Чичев

Жан Портанте е роден прeз 1950 г.
в Дифернаж, Франция. Родителите
му са италианци. Живее в Париж от
1983 г. Има повече от четиресет книги – поезия, романи, есета, театрални пиеси. Пише на френски, книгите
му са издавани както във Франция,
така и в Белгия, Квебек и Швейцария.
Във Франция той е част от Академия
„Маларме“ и от журито за наградата
Аполинер, а в Люксембург е член на
Института на Великото херцогство.
През 2003 г. получава престижната
френска награда Маларме за книгата
си „Причудливият език“. Два пъти му
е присъждана наградата Серве – за
романите „Мисис Харой или паметта
на кита“ и „Архитектура на несигурните времена“. През 2011 г. получава
националната награда Бати Вебер в
Люксембург за цялостното си творчество. Работи като преводач на художествена литература.

В България е издадена стихосбирката ви „В действителност“ (издателство „Фо“), в превод на Цвета
Софрониева. Да започнем от заглавието, защото книгата разкрива
вътрешната и външната действителност. Вашият вътрешен език
изразява външната действителност и обратно. Доколко е важно
поетът да разкрива вътрешната
си действителност?
Първо ще ви разкажа една история.
Една вечер се разхождах с годеницата
си в Италия, в родното село на моите
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именно луна минава през моите идеи
и това именно е езикът или предизвикателството на езика. Когато кажем
думата „луна“, излизаме от реалността и думата „луна“ става фикция. Аз
го визуализирах в моята книга, като
непрекъснато повтарях в почти всички стихотворения формулата: „искам
да кажа“. Сложих двоеточие в началото и в края на фразата. С него исках да
обознача повърхността на езерото.
От едната страна на тази фраза е луната, която е на небето, а от другата е луната, която ще влезе в моето
писане.

Отражението на луната е на повърхността, но винаги има една
подводна, невидима част на тайни,
страхове и любов. Интересно е, че
поезията описва онова, което се
вижда на повърхността, но всъщност навлиза в дълбочината.

родители Сан Деметрио Короне. Близо до това село има малко езеро. Разхождаме се и виждам, че в езерото е
луната. Поглеждам към небето и луната си беше там, обаче се отразяваше в езерото и това именно ми даде
идеята за тази книга. Ето я цялата
теория и практика на това какво е
реалността и какво е фикцията. Повърхността на езерото мога да сравня със страниците на книгата, които
започнах да пиша, а луната на небето
е именно реалността. Обаче луната,
която е в езерото, е фикция, с нея аз
мога да правя каквото си поискам. Ако
си сложа пръста във водата или ако
хвърля камък, луната може да започне да танцува, да трепери, може да
подскача, може даже да се скрие. Тази

Да, така е. Тази луна всъщност може
да бъде и много дълбоко в езерото,
може да иска да се изкачи нагоре към
повърхността, да я докосне. Обаче
тя не може да изскочи, защото, ако се
опита, ще се срещне с онази, горната луна. Затова си остава в езерото,
както в нашата памет са погребани
или дълбоко скрити спомените ни.
Горе-долу по такъв начин действа
паметта, която е дълбоко в нас. Тя
иска да се изкачи към повърхността,
иска да изскочи. Обаче ако си остане вътре, тя ще бъде забравена, ще
настъпи забрава. Между другото,
забравата е най-отличната памет.
Защото, ако паметта непрекъснато излиза на повърхността, ние ще
трябва да използваме думи, за да я
обозначим, и тогава вече ще я променим, ще я превърнем в нещо друго.
Обратно на това, което се случва с
луната. Тази наша памет е реална и
е реална само тогава, когато е в забравата. Когато излезе, става фикция,
защото ние започваме да използваме думи, за да я разкажем. Когато
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разкажем даден спомен, променяме
паметта. Моята майка ми каза един
ден: „Спомняш ли си, когато беше малък, веднъж падна, счупи си носа“. Аз ѝ
казах: „Не мамо, никога не съм падал,
няма такова нещо“. Не можех да си
обясня защо има такъв спомен. След
време си дадох сметка, че аз бях писал
нещо такова в един от моите романи
и че тя, след като го е прочела, бе го
взела за действителност. Това, разбира се, беше абсолютна измислица.
Тя самата го беше превърнала в спомен и с времето беше започнала да
мисли, че е истина. Бе започнала да го
разказва като действителен случай. И
когато ни идваха гости, тя всеки път
добавяше разни неща към тази история, като че ли наистина се е случила.
Чрез думите тази история оживяваше. Езикът функционира по същия начин. Има един език в езика и този език
се опитва да изскочи на повърхността, както луната в езерото, за която
говорихме. И този език, който иска
да изскочи на повърхността, е моят
роден език, моят майчин език – италианският. В началото, когато започнах да пиша, не знаех на какъв език да
пиша. В Люксембург пред мен имаше
три възможности – немски, френски и
така нареченият люксембургски език.
Люксембургският е езикът на Карл
Велики. Нито един от тези езици не
ме задоволяваше достатъчно. И може
би това обяснява защо толкова късно се обърнах към писането. Започнах да пиша на 33-годишна възраст.
Защо? Защото дотогава нямах език.
По-скоро имах език, който беше моят
майчин език, италианският, обаче не
умеех да го използвам. Защото майчиният език по дефиниция е говорим
език. Ние всички започваме да пишем
на езика, който учим в училище. Понякога този език е близък до майчиния.
В този смисъл мисля, че всеки писател пише на някакъв чужд език. Италианския, който никога не съм учил
в училище, го знам само като устен
език. В един момент започнах да пиша
направо на френски, защото следвах
във Франция. Обаче си дадох сметка,
че с този език няма да съм в състояние да извадя нещата, които са вътре в мен. И тогава ми дойде идеята

Жан Портанте в София, фотография Яна Лозева

за едно животно. За кита. Китът се
превърна в нещо като мой учител,
последвах примера на кита. Защото
китът е живял на земята. Значи и той
е бежанец, имигрант като мен. В даден момент китът се отправя към
морето и когато стига там, си дава
сметка, че не може да живее във водата, както аз си дадох сметка, че не
мога да живея във френския език. Езикът започна да се променя. Езикът бе
като едно голямо куче, имаше крака и
постепенно тези крака се превръщаха в перки, с които да плува. Китът
вижда рибите и разбира, че те имат
по-скоро хоризонтална форма, докато
кучето е по-скоро вертикално. И ето,
китът постепенно започва да се променя. Едно нещо обаче китът никога
не променя, запазва си дробовете. И
аз си задавам въпроса: защо китът
си е запазил дробовете? Отговорът,
който сам си давам: защото той е искал да си запази спомена за земята, от
която произхожда. Тогава се запитах:
кой е моят бял дроб? Отговорът ми
беше: моят бял дроб е италианският

ми език. Взех италианския език и го
скрих във френския. Когато ме четете, моят език по форма е френски,
обаче отвътре този език диша на
италиански, както диша белият дроб
на кита. Аз го наричам китов език.

Или език на поезията?
Моят поетичен език.

Докато разказвахте тази история,
се сетих за Йосип Ости, който преди войната в Сараево заминава да
живее в Любляна, за много кратко
време научава словенски и започва
да пише само на него. Езикът като
спасение, езикът като възможност
да изразим себе си и благодарение
на него да живеем.
Мисля, че езикът винаги ни спасява.
Ако един писател няма език, значи
нямаме писател. Ако пише на езика
на другите, пак не е писател. Какво
са поетът или писателят? Изобретатели на език. Изработват сами
собствения си език, което ще рече, че
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Пруст например не пише на френски,
той пише на Прустов език. И е единствен. Ако има втори, той просто
ще бъде негово копие. За писателя е
от жизнена необходимост да създаде
свой език.

Във вашата книга образите са много важни. Образът на камъка, на
птицата, на луната.
Моята поезия е сто процента автобиографична. Всичко в нея е минало
през ситото – езерото, за което говорихме, е именно това сито. Стиховете ми, с елементите, които споменахте, минават през това сито.
Птицата минава от другата страна
на ситото, нещо като „Алиса в страната на чудесата“, преминаваща през
огледалото, и тогава стигаме до света на измислицата. Обаче през цялото време връзката между двете не
трябва да се прекъсва. В моята поезия се появява един елен. На 3 август
1995 г. моят баща умираше. Не бях при
него, бях някъде из Южна Франция, в
същия ден нямаше полети, влакът
тръгваше много късно и аз реших да
пътувам с кола. По пътя към Люксембург един елен пресече шосето, не успях да спра и го ударих. Един от рогата му проби бронята на автомобила
и се заби между мен и приятелката
ми. Той не успя да ни убие, нито да ни
нарани, заби се между нас. След което еленът се преобърна през колата
и падна в полето. Когато полицаите
дойдоха и съставиха протокол, ми
казаха, че този елен е бягал от ловци.
Тъй като се е намирал в края на гората, пред него е имало две възможности – ако спре, ловците ще го убият,
ако пресече, може би ще има някакъв
шанс да оцелее. И ето, неговият избор
е бил да пресече и да намери смъртта
си на пътя по този начин. Същото се е
случило и с моя баща, починал горе-долу по това време, който също е направил своя избор. Той имаше тумор и
лекарят му казал, че може да бъде опериран и ще има някакъв шанс да живее,
но ако не направи тази операция, след
шест месеца ще почине. Баща ми го
попитал какво ще стане през тези
шест месеца. Лекарят му е казал, че
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ще живее като напълно нормален
човек, с изключение на последните
три-четири седмици преди смъртта.
Баща ми си е казал, че ако бъде опериран, ще се превърне в човек на легло,
докато, ако не се оперира, ще може да
прави всичко каквото иска известно
време. Избрал е тези шест месеца. И
затова след 1995 г. еленът преминава
през всяка моя книга. Не съм длъжен да
разказвам всеки път отново историята. Един елен преминава през книгите
ми.

„Взех италианския
език и го скрих във
френския. Когато
ме четете, моят
език по форма е
френски, обаче
отвътре този
език диша на
италиански, както
диша белият дроб
на кита. Аз го
наричам китов
език.“
Затрогваща история!
Разбира се, смъртта на близък човек
е много трогваща. Това е нещо изключително интимно, но едновременно и
валидно за всички навсякъде. Всички,
дори в животинския свят, един ден се
срещат със смъртта на майката и на
бащата. Този пример показва връзката между поезията и вселената. Защото, ако разказвам някакъв реален
факт, който е много интимен за мен,
това си е моят факт, аз го превръщам
в стихотворение. Обаче този, който
го чете, ще съпреживее този факт,
независимо дали това се е случва в
Япония, Русия, България или Италия.

Да поговорим за загубите в живота
и ролята на езика.
Защо хората са започнали да говорят,
защо са се появили думите, назоваващи нещата, понятията? Защото
хората са се страхували от нещата,
от някое голямо животно, от бурното море. И измисляйки дума за нещо,
те като че ли са го опитомявали. И
тогава вече не са се страхували. Защото думата преобразява нещото,
прави го познато за нас. Писането
на поезия работи по същия начин.
Всичко трябва да се кръсти, да му се
даде име. Създава се нов език. В този
китов език нещата не са назовани,
преди аз да започна да пиша. И когато започна да пиша, моята задача е
да кръстя нещата, да им дам имена. Мога да започна от любовта, от
смъртта, откъдето и да било. Но
щом сложа всичко това в общност от
думи, всяка дума става посестрима с
останалите. И едновременно всяка
дума съдържа всички останали думи.
През 2012 г. написах книга за смъртта
на майка ми, която падна по стълбите, вече беше възрастна. След това
изпадна в кома. Сто и единайсет дни
тя беше в кома и не се събуди. Ходех
да я виждам в болницата през всеки от тези 111 дни и изпълних с думи
онова, което тя не можеше да каже.
Така се родиха 111 кратки стиха. Когато се опитах да дам заглавие на
тази книга, без колебание я нарекох
„Концепция“. Тази дума има много значения. Майката ражда детето си, тя
го храни, а накрая, когато тя вече не
може да прави това, детето го прави.
Ролан Барт пише за това в „Дневник
на скръбта“. Използвал съм и един цитат от неговата книга в началото
на моята. Концепция е също понятие
от философията. Когато книгата излезе, критиката каза: „Да, сложили
сте такова заглавие, тъй като имате
предвид философията, раждането,
зачеването“. Така е, но липсва нещо…
Моята майка се наричаше така. Това
бе името на моята майка.
Превод Мариана Найденова
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Федерико Фелини, кадър от
филма „Осем и половина“, 1963 г.

Федерико
Фелини
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Соня Александрова

Вселената

ФЕЛИНИ
Сто години от рождението на италианския режисьор

Федерико Фелини
и Марчело Мастрояни, Рим, 1962 г.

Римини, специално              
за „Култура“
Повече от естествено е официалното честване на 100-годишнината
от рождението на Федерико Фелини
(20 януари 1920–31 октомври 1993) да
започне от родния му град Римини,
където е и погребан. Там в средата на
декември в замъка Сисмондо се откри
изложбата „Фелини 100, безсмъртният гений“. През април тя отива в
Рим, после в Лос Анджелис, Москва и
Берлин.
„Римини е бъркотия, хаос, страх, нежност, с това страхотно дихание и
тази открита празнота на морето“,
споделя режисьорът, който живее
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там до 1939 г., преди да се пресели в
Рим. И оттогава започва да изгражда
мита за детството, който пронизва
всичките му филми, за града, където
копнееш да се завърнеш. Около Римини и някои негови магически места
Фелини развива универсалната идея
за красотата – кеят на пристанището е емблемата на „Безделници“, в
„Амаркорд“ той е мястото, откъдето
тръгват лодките, за да срещнат кораба „Рекс“. За младия Фелини Грандхотелът е символ на забранени сънища, той е „приказка за богатството,
лукса, светското великолепие“. При
всяко идване в Римини той отсяда в
апартамент 316. Днес международното летище на града носи неговото
име.

Изложбата разказва в четиринайсет
зали вселената на неговото кино. Разгърната е около три тематични ядра:
историята на Италия от 20–30-те
години през въображението във филмите на Фелини; разкази на негови колеги и приятели; представяне на проекта за международен музей на името
на Фелини, който ще бъде открит в
края на 2020 г. в Римини.
Преди да пристъпим към мита „Фелини“, е добре да се взрем в логото
на честванията – рисунка на режисьора Паоло Вирдзи, вдъхновена от
известната снимка (от снимачната
площадка на „Осем и половина“) на Тацио Секиароли „Фелини укротител“.
„Филмите на Фелини, каза Вирдзи на
последния кинофестивал във Венеция,
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са лекарство. Той е най-големият от
всички, само произнасянето на името
му е вече магия. Вдъхнових се от фигурата на Фелини като укротител на
истории.“
А историята на Фелини започва от
вратата в киното, през която се процежда светлина в залата, докато Федерико, седнал на коленете на баща си,
гледа първия си филм „Мацист в ада“.
В тъмнината Фелини открива магията на седмото изкуство и се потапя
в безкрайно пътуване към емоционалното опознаване на света. Киното е „Фулгор“, възпроизведено години
по-късно в „Амаркорд“, където героят се опитва несръчно да съблазни
Градиска. Сега на неговите дървени
седалки сяда посетителят на изложбата, взема слушалките и се потапя
в света на Фелини. Цикълът от кадри завършва с финалната сцена от
„Амаркорд“. Отворено през 2018 г.
след сценографските обновления на
Данте Ферети, „Фулгор“ е символ на
мечта, фантазия, чудо.
Морето и мъглата са двата основни
природни елемента във въображението на Фелини. В своята богата
символика те препращат към паника
и трогателна меланхолия. Епична е
сцената на дядото, който се губи из
мъглата на „Амаркорд“. Мощно въздействат описанията на някои онирически преживявания: „Тази нощ сънувах пристанището на Римини, което
се отваря към морето – набъбнало,
зелено, заплашително като движеща
се прерия“. Улици, стичащи се към морето, са назовани с имената на филми
на Фелини.
В изложбата разказът за живота на
режисьора се кръстосва с различни
историко-биографични линии. Снимки
и факти от творческата биография
на Фелини кореспондират с професионални етапи и важни моменти от
неговия семеен живот, с панорама на
най-важните исторически събития в
Италия и света, на които режисьорът
е бил свидетел.
На филма „Сладък живот“, който отбелязва преход в творчеството на

Фелини, е отредена специална зала.
Съществен елемент във визуалната
панорама на ХХ в., плакатите са средство и доказателство за успеха на филмите на Фелини, на първо място на
„Сладък живот“. Афишът се предлага
на международния пазар на различни
езици и с много тълкувания, кадри и
рисунки, поверени на известни плакатисти. Златната палма от Кан (1960)
за „Сладък живот“ утвърждава режисьора извън Италия. Председателят
на журито Жорж Сименон нарушава
фестивалния протокол и ръкопляска
веднага след края на прожекцията, за
да заяви по-късно: „Направих го, защото филмът е абсолютно необичаен и
ще остави следа в световното кино“.

е по-скоро обмен между съучастници.
Диалогът с приятелите – Тонино Гуера, Тулио Пинели, Енио Флайано – се
разгръща върху въображаеми спомени
и споделени предразположения, шеги и
мании, дори „насмешка над работата,
която предстои да се свърши“. Това
е сякаш едно „общество от гимназисти“, което изследва и познава
много добре ритъма на киното. Тонино Гуера си спомня: „Струва ми се, че
с „Амаркорд“ Федерико и аз успяхме
да подарим детство на човечеството“. Сред интересните експонати в
изложбата са първият сценарий на
„Амаркорд“, озаглавен „Селото“, както и този на „Осем и половина“, предоставен от Лина Вертмюлер, асистент-режисьор на Фелини за филма.

Фелини ръководи и почти се превъплъщава в своите актьори и актриси,
понякога чрез безсрамна игра на автобиографични проекции. Той не се счита за подходящ да посочва актьорски
методи, но търси „лица, които казват
всичко за себе си още с първата си поява на екрана“, за да подчертае после
с грим и костюми емоциите им. Резултатът никога не го разочарова. В
киното, както и в живота, казва той,
„всеки има лицето, което му принадлежи“. Кадри от филми с предпочитаните от него актьори и актриси се
въртят на екрани в изложбата, сякаш
изпълнителите му се отблагодаряват
или обясняват в любов.

След поетите и писателите идва ред
на майсторите на музиката. За 25
години сътрудничество и 17 създадени филма музиката на Нино Рота
се вписва съвършено в естетическите пейзажи на Фелини. Нотите се
идентифицират с образите и дори
надхвърлят връзката с тях. Тази
идея е подхваната по-късно от Луис
Бакалов и Никола Пиовани. Последният си спомня: „Вие, композиторите,
казваше Фелини, включвайки и Рота,
не измисляте нищо, вие сте като гадатели в контакт с един паралелен
свят“. Рядка ценност са показваните
за първи път оригинални тетрадки, в
които Нино Рота записва указанията
на Фелини за музиката, която трябва
да придружава режисьорския замисъл.

По средата на тази разходка, сякаш
за да оставят посетителя да си почине от толкова емоции, кураторите
представят бъдещия музей на Фелини. Видео с гласовете на проектантите показва образи, скици, макети.
Сградата е мислена като вълшебна
кутия, машина на времето, дори като
много вълшебни кутии и машини на
времето, които забавят и преобразяват погледа, отчленяват моменти, фрагментират истории, за да ги
наблюдават по-добре, да вникнат
по-дълбоко в тяхното съдържание и
значение.
Филмите на Фелини са плод на успешно разбирателство с неговите сътрудници. Писането на сценариите

За Фелини киното е светлина. „Казвал
съм го много пъти – в киното светлината е идеология, чувство, цвят,
тон, дълбочина, атмосфера, разказ.
Тя прави чудеса, допълва, зачерква,
намалява, избледнява, подчертава,
намеква, обогатява, прави достоверно и приемливо фантастичното.“
Неговите магьосници на светлината
са операторите Тонино Дели Коли и
Джузепе Ротуно. „Федерико ме води
в своя безсмъртен свят на фантазия
и красота с толкова простота. Благодаря за вечността“, казва Тонино
Дели Коли. От частните колекции на
двамата са показани обективи, камери, светломери.
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предизвиква силното любопитство
на медиите и дори на скандални
списания.

Юбилеят
Италианското министерство на културата създаде национален комитет,
който координира многобройните инициативи – изложби, майсторски
класове, панорами, срещи, симпозиуми, преиздаване на Фелиниеви книги
(известните „Книга на сънищата“ и „Интимен речник с думи и образи“),
комикси по негови произведения, както и появата на нови заглавия. Няма
телевизионен канал – държавен или частен, който да не излъчва предавания за Фелини. От Лондон до Сан Франциско, от Вилнюс до Рио де Жанейро
ще бъде показан документалният филм „Храната в рисунките на Фелини“
(режисьор Джузепе Ричи).
Предвижда се пълна реставрация на всички филми на режисьора, разпространяването им в Италия и чрез италианските културни центрове по
света. Обмислят се културни и туристически маршрути, свързани с Фелиниеви места в Италия и по света.
В Кралския дворец в Милано на 20 януари се проведе международен симпозиум „Да си спомним за Федерико Фелини“, в който участваха наследници,
приятели и почитатели на режисьора. Пак в Кралския дворец ще бъде открита изложбата „Федерико Фелини. Един разказ“ (17 септември–5 ноември), която ще представи живота и филмите на Маестрото чрез оригинални материали, документи и предмети. Дни преди 20 януари в Италия
излезе новият роман на Даниел Пенак „Законът на мечтателя“, посветен
на Фелини. В него писателят, гледайки „Амаркорд“, изпада в кома и започва да сънува. „След като го сънувах, не само го създадох, но и го разказах
на нашата италианска трупа“, казва Пенак, съавтор и на театрален
спектакъл по книгата. „Възкръсването на Фелини е най-реалното нещо в
тази история.“ Представлението с появата на сцената на самия Пенак се
игра безплатно в „Пиколо театро Стрелер“ на 20 януари, рождения ден на
Фелини, а по-късно в Торино и Римини. Рим посвети на столетника фотографска изложба с експонати от Експерименталния център по кино (до 28
февруари).

Фелини контролира по изключителен
начин филмите си – сценографията и
костюмите също са в творческа симбиоза с изобретенията му. Той рисува
скици, оцветява декори, има отношение към реквизита, дрехите, грима
и прическите на героите, предлага
мощни визуални идеи, които впоследствие са обогатени допълнително
от изключителни сценографи като
Данте Ферети и от костюмисти
като Данило Донати. Ферети споделя: „Идваше много рано в студио 5 на
Чинечита и започваше да контролира. Феретино, трябва да се премести
това, да се промени онова“. „Разбира
се, Маестро, веднага ще го направим.“
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Костюмите на Данило Донати за
„Рим“ (в прословутия танц на църковните одежди) или пък онези от
„Казанова“, получили Оскар, са прозорлива дързост, на ръба на историческия факт и неговата преработка,
на провокацията и скандала. Именно
в „Казанова“ те са пример за синтез
между реалност, измислица и интерпретация. Неслучайно пред църковните одежди от „Рим“, костюмите от
„Казанова“ и клапата от същия филм
се струпват най-много посетители. Забавно и трогателно е писмото
на Ален Делон до Фелини по повод на
„Казанова“ и отговорът на режисьора до актьора. Творбата на Фелини

Срещата с психоаналитика Ернст
Бернхард подтиква Фелини в продължение на 30 години да записва и
илюстрира сънищата си. Резултатът е „Книгата на сънищата“ (на
изложбата тя е дигитализирана), изпълнена с текстове, скици, цветове,
задрасквания. В нея Фелини изразява
недостижимото от разума, отваря врати към тайнствена, сенчеста
зона, която дава материал за филмите му. Там може да се прочете и прословутата му фраза: „Нищо не е сигурно, всичко е въображаемо“.
Сигурна е обаче любовта от пръв поглед между Федерико Фелини и Джулиета Мазина, на която е посветена
последната зала. Освен семейна история това е и съвместен артистичен
път. Мазина прави серия от героини
– Джелсомина и Кабирия – способни да
развълнуват и най-коравосърдечните. Благодарение на превъзходното
ѝ изпълнение „Пътят“ (1957) и „Нощите на Кабирия“ (1958) донасят първите два Оскара на Фелини, присъдени
в две последователни години, нещо
изключително рядко за тази награда.
На два срещуположни екрана в изложбата двамата разказват за своето
запознанство, сватба, семеен и професионален живот, до последната
им публична изява – получаването на
Оскар за цялостно творчество (1993),
когато Фелини ѝ благодари с думите:
„Не плачи, Джулиета“.
Ако Италия се превръща за целия свят
в страната на „Долче вита“ (сладкия
живот), това се дължи изцяло на погледа на Фелини. Малцина са успели да
представят италианската история
като него. Чрез киното си той успява
не само да разкаже за собственото си
поколение, свидетел на най-важните моменти от ХХ в., но и да влезе
в контакт със следващите. Фелини показва как, пътувайки назад във
времето, може да се намери ключ към
настоящето.
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Георги Папакочев,
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Златният свят

на поезията

В края на 2019 г. излезе за
първи път на български       
в превод на Евгения Панчева
„Астрофил и Стела“                      
от сър Филип Сидни
(Изд. за поезия ДА). Катя
Атанасова разговаря            
с проф. Панчева
Поезия, чиято голяма тема е любовта
като сложно чувство, в което има
надежди и разочарования, страсти и
платонизъм. Любовта е красота, тя
е и порив към по-добро, към висш дълг,
но и към себепознание. Особено ценно
в това издание е, че освен срещата
на читателя с поета Филип Сидни то
дава представа за ренесансовата поезия като цяло, създава контекст, в
който можем да четем и други големи
ренесансови творци.

Във ваш превод излезе книга, събираща сонетите на сър Филип
Сидни – значим представител на
английската ренесансова поезия от
елизабетинската епоха. Преди да
поговорим за нея – какво е важно
читателят да знае за поета и неговата епоха?
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Почти напълно непознат за българския читател, сър Филип Сидни е една
от емблематичните фигури на Английския ренесанс. Когато говорим
за неговия най-бляскав период, т.нар.
елизабетинска епоха, автоматично го
свързваме най-вече с името на Шекспир. И с пълно основание – в различните жанрове, с които работи – лирика,
кратък епос, драма – Барда успява
да постигне онзи художествен синтез, който откроява най-значимите
творци на епохата, Леонардо или Микеланджело например. Но както Леонардо и Микеланджело са немислими
без своите предшественици, така и
Шекспир твори в много жива и динамична, активно експериментираща
среда. Изумително е как в рамките на
последните петнайсетина години на
XVI в. в елизабетинска Англия избуява, направо избухва, такова изобилие
от талант. Около очевидните върхови постижения – сонетите на Сидни,
Спенсъровия епос, драмите на Марлоу – гравитира създаденото от цяла
плеяда забележителни автори – Томас
Кид, Робърт Грийн, Джордж Чапман,
Самюъл Даниъл, Майкъл Дрейтън.
Краткият живот на първия голям
английски сонетист сър Филип Сидни прилича на произведение на изкуството – обичан от съвременниците
си, високопоставен и високообразован благородник, ценен от кралицата
придворен и дипломат, мислител, описан от Джордано Бруно като „един от
най-редките и ярки духове на света“,
пътешественик, пребродил Европа,
воин, поет, теоретик на литературата. При цялото това многообразие на
хипостази Сидни не е професионалист
в никоя област. Всичко, което прави,

излъчва аристократизъм и непринуденост, онази криеща изкуството
sprezzatura, за която говори Балтасаре
Кастильоне в „Придворният“.
Кариерата, която Сидни предпочита,
е на придворен и дипломат. Изпаднал
в немилост пред кралицата заради
дързостта на своите мнения, в един
момент от живота си обаче той се
оттегля от двора. Именно по това
време, в уединението на дома на забележителната си сестра графиня
Пембрук, поетеса и покровителка на
литературата, Сидни създава своите
литературни шедьоври.
Доблестният рицарски нрав на поета
се проявява и пред самото лице на
смъртта. В битката при Зутфен, Нидерландия, в защита на протестантската кауза, той получава раната в
бедрото, от която умира, една почти
митична, Адонисова смърт. Според
неговия първи биограф и близък приятел Фулкс Гревил преди сражението Сидни сваля набедреницата си, за
да се лиши сам от това предимство
пред по-леко въоръжения си противник. Вече ранен, той пожелава да пие
вода, но виждайки умиращ войник, му
предлага бутилката с думите: „Твоята нужда е по-голяма от моята“.
Двайсет дни по-късно Сидни умира
от раната си, ненавършил Христовата възраст.
Експериментатор
със
сюжети,
теми, жанрове и форми, Сидни в голяма степен формира елизабетинските представи за литературност.
Неговият пасторален романс „Аркадия“ утвърждава цял един куртоазно-пасторален репертоар, от
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който ще черпи и Шекспир. Достатъчно е да споменем предрешването
на влюбения и произтичащите от
това перипетии, които предусещат
Шекспировите „Както ви харесва“
и „Дванайсета нощ“. Не на последно място, „Аркадия“ е един от предшекспировите текстове, които ще
превърнат английския език в гъвкав
инструмент за създаването на литературни светове.
Филип Сидни е автор на първия значим
английски критически трактат „Защита на поезията“. Своеобразен отговор на иконоборческите обвинения
на английските пуритани, визиращи
впрочем и него самия, „Защитата“
не е загубила значението си и днес и
със сигурност също си струва да бъде
преведена.

Как бихме могли да определим поезията на Филип Сидни според неговата класификация в „Защита на
поезията“ – по-скоро религиозна,
по-скоро философска или т.нар.
„имитираща“ поезия, която е истински творческа? Или можем да
открием елементи и от трите?
Сидни действително разграничава
между тези видове, но разграниченията му са доста пластични. Всъщност,
като истински неоаристотелианец,
той вярва, че цялата поезия е имитативна. Различните видове поезия
обаче имат различни предмети на
подражание. Религиозният поет – Давид, Соломон – подражава на Божието
съвършенство, докато философският
поет – Лукреций, Лукан – не упражнява въображението си, а се придържа
към определен предмет. Доколкото
възпроизвежда този предмет – история, морал, естествена история,
той също е подражател. Третият,
най-високо ценен от Сидни вид поезия
също е подражателна, но в условна
модалност: при нея поетът пише за
необходимото и вероятното, като,
зареян в „зодиака на своето въображение“, твори „златни“ светове.
Това, изглежда, е и Сидниевият отговор на платоническата критика на

Проф. Панчева със свои студенти

„Експериментатор
със сюжети,
жанрове и форми,
Сидни формира
елизабетинските
представи за
литературност.
Неговият
пасторален
роман „Аркадия“
утвърждава
репертоар, от
който ще черпи и
Шекспир.“
имитативния поет – подражавайки на
собствената си „вътрешна идея“, той
имитира Създателя и така получава
шанса да се доближи до Платоновия
вдъхновен поет, който ни разкрива
висши реалности. Доколкото подражава на оригинали, тук и преводачът
вероятно също би намерил аргументи
за своята защита.
Още уводният сонет на Сидни анонсира неговата поезия като подражание
на сърцето. Чуждите образци са не
по мярка, те спъват поета, а въображението му бяга далеч. Тогава на помощ идва Музата, за да му прошепне

романтическия съвет да чете себе
си и да записва прочетеното. Това
ще мотивира както интроспекцията на много от следващите сонети,
така и системното им метапоетично оттласкване от петраркисткия
източник. Доколкото „Астрофил и
Стела“ разказва една много лична, макар и рамкирана от петраркизма история, това е поезия от третия вид.
Доколкото обаче именно поради петраркистката рамка Стела е върховното благо на сонетиста и въплътено
полубожество, можем да привидим в
тази поезия една своеобразна (квази)
религиозност. Не на последно място, протестантският акцент върху
добродетелта, а и историческите
и злободневни алюзии сродяват някои от сонетите с подражанието от
втория Сидниев вид. В този смисъл
„Астрофил и Стела“ сигурно може да
бъде четена и като поезия отвъд критическата класификация на собствения ѝ автор.

„Астрофил и Стела“ съдържа 108
сонета. Само любовта ли е тяхната тема, или има и други, „по-скрити“ мотиви в тази поезия?
Подобно на Петрарка, освен сонетите Сидни включва в поредицата и
11 песни. Своеобразен контрапункт
на по-високия жанр на сонета, тези
песни осигуряват моменти на отдих
от сложността на Сидниевото сонетно писане, а и пространство за
едно по-просто и „отсамно“ изговаряне на любовната емоция, включително на фрустрацията и гнева. Разбира
се, вниманието на читателя остава
съсредоточено върху сонетите и
тяхната версия на любовната история на Астрофил и Стела.
Темата за любовта е водеща, тя присъства в самото заглавие на поредицата – Астрофил, влюбеният в звездата (гр.), и Стела, неговата звезда
(лат.). Значещите имена подсказват
едни не съвсем земни аспекти на
тази любов, характерното петраркистко о-божаване, служенето на
небесната Афродита. Това създава
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квазирелигиозния митопоетичен контекст, на фона на който съзерцанието на красотата на Звездата се
превръща в път към по-висши реалности, в своеобразно богопостигане.
Успоредно с тази платоническа тема
тече и друга, платоническо-християнска – темата за добродетелта, настойчиво изтъквана като основание
на Астрофиловата любов. При това
добродетелта е действена, бранеща
себе си в едни истински любовни войни. Свързани с подобни доминиращи
теми са мотивът за себе-отрицанието и себе-изличаването, за отсъствието, за напрежението между
публично и лично, за прозаизиращата
ревност дори от подарената птица и
кученцето на сонетната любима.

Изследователите посочват влиянието на Петрарка върху поезията
на Сидни. Какво следва авторът и
какво надгражда?
Както стана дума, Петрарка е форматът, фабричната настройка. Голямата заслуга на Сидни е, че с тази първа
петраркистка сонетна поредица в
английската литература въвежда не
само централен за епохата лирически
жанр, но и създава английския петраркистки дискурс. Както стана дума
обаче, Сидни много лично премоделира своята рамка – доколкото вярва в
свободното реене на подражаващия
на себе си поет. Шанс за английската
поезия е, че това силно индивидуализирано присвояване на образеца се
случва още с раждането на английския
петраркизъм. Ще видим неговата кулминация при забележително нетрадиционното сонетно писане на Шекспир.
Какви по-точно са очертаните от
Сидни нови траектории? Най-напред,
по-различното, по-земно портретиране на любимата, както и овътрешняването на нейната красота и
опитът за проникване зад привлекателните видимости. Това е разбираемо – радикален протестант,
Сидни сам притежава нещо от иконоборчеството на своите пуритански
опоненти. За постигнатата по този
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начин нова триизмерност в изобразяването на Стела допринася и взирането в нейните реакции, което прави
присъствието ѝ по-осезаемо, по-малко ефирно. Неслучайно кулминацията
в сонетния наратив е откраднатата
целувка, мотив, зает не от Петрарка,
а от поезията на френската Плеяда.
Не на последно място, Сидни е сонетист със забележително чувство за
хумор, винаги готов да поеме риска
от вписването на комични и иронични подривни ефекти. Купидоновите
войни например са силно осъвременени – Купидон е полковник, дамата е

отхвърлят декоративността в поезията, и двамата пледират за искреност и простота, проблематични,
разбира се, в рамките на споделената
петраркистка конвенция, и двамата
възкресяват Чосъровата самоирония,
обявявайки себе си за недостатъчно
изкусни поети. Не на последно място,
и двамата не се стесняват от еротичните намигания в рамките на високото.
Показателни са и чисто формалните
съпоставки. Сидни пише италиански
сонети, в октава и сестет, като сестетът всъщност е декомпозиран на
четиристишие (катрен) и куплет.
Шекспир използва по-свободната
структура от три катрена и куплет.
И двамата обаче свързват поантата
на сонета именно с този заключителен куплет. Забележително е също
как, в продуктивно напрежение с
по-свободната римна схема, логическата архитектоника на Шекспировия
сонет всъщност възпроизвежда Сидниевата опозиция октава–сестет.

„Темата за
любовта присъства
в заглавието          
на поредицата –                
Астрофил,
влюбеният              
в звездата, и Стела, Обичайно е един преводач да избере
за превод това, което той саминеговата звезда.
ят харесва. При вас как се случи с
Значещите имена избора?
Случи се съвсем предсказуемо, доколподсказват едни
кото повечето текстове, които съм
превеждала, са свързани с преподане съвсем земни
вателските ми ангажименти и научаспекти на тази
ните ми занимания през последните
трийсет години. Импулсът ми е бил да
любов.“
споделя богатството, дълбочината и
пълководка, стреля се с ренесансова
артилерия, копаят се тунели. Такива
забавни осъвременявания често модулират познатите петраркистки
стереотипи.

Какво продължава Шекспир в своята поезия и образност?
Шекспир повтаря много от темите на Сидни – извисяващата сила на
любовта, загубата на аза в нея, разрушителността на отсъствието,
увековечаващата сила на поезията.
Много са приликите в метапоетичните тематизации – и Сидни, и Шекспир

красотата на тези текстове, без да
се заблуждавам, че пълното им пресъздаване на друг език е дори приблизително постижимо. Мотивирало ме
е и убеждението, че преводът на такива текстове би създал един по-плътен контекст за българските четения на Шекспир, за разполагането му в
една интертекстуална мрежа, която
поне донякъде възпроизвежда ситуираността на английските оригинали.

Превеждали сте поеми на Кристофър Марлоу, на Шекспир – какъв
образ на света ни представя поезията на тези ренесансови автори?
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Смятам, че общото във фикционалните светове на големите ренесансови
автори е тяхната антропоцентричност. Поместеният в макрокосмоса
човек сам помества света в себе си, с
всичките произтичащи от това фини
прескачания между вътрешно и външно. А през онази епоха външният свят
ври и кипи от трансгресии – той се
отваря и по вертикала, с новата космология, и по хоризонтала, с Великите
географски открития. Марлоу и Шекспир изследват в близки планове драматичните отеквания на тези промени във вътрешния човек и успяват
да ги възпроизведат като случващи
се тук и сега, да ни направят съ-участници в тях. Оттук и извънмерността на техните персонажи, а и
усещането, че тази извънмерност е
споделена от нас четиристотин години по-късно.

Трудностите, през които преминахте при превода на „Астрофил
и Стела“?
Трудностите започнаха още със заглавието. Никак не беше лек изборът
между Астрофел от първото издание
на сонетите, към което ме водеше
историографската коректност, и
Астрофил , неговата по-късна версия. Предпочетох именно нея, в съответствие с оксфордското издание,
с което работех, и с вътрешната
уговорка, че все пак първото издание
излиза посмъртно и заглавието не е
авторизирано от Сидни. Още повече
че Астрофил не само много красиво
експлицира темата на поредицата,
„влюбения в звездата“, но и съдържа
очевиден каламбур с Филип, името на
поета.
Друг проблем беше предаването на
английското Love, персонифицираната любов. Сидни използва формата
наред с Cupid, Купидон. Не можех да
оставя „Любов“, защото в оригинала
персонификацията е от мъжки род.
Тогава прибягнах до Амор, което сигурно стои малко по-италианско от
търсеното цялостно внушение, но
пък ми спести тревогите около пола
на невръстното божество.

Що се отнася до поетичната тъкан,
там срещнах проблеми на ръба на решимото. Струва ми се, че това е преводът, в който съм вложила най-много
усилия. Заради силно сгъстения изказ някои от сонетите звучат като
ребуси, много по-трудни за решаване
от Шекспировите витиевати аргументи. И всичко това – почти винаги
предадено от Сидни с бляскава образност, рима и ритъм.
Не на последно място, трудност беше
липсата на български петраркистки
дискурс. Налага се преводачът внимателно да подбира от наличното,
да доизмисля, да възкресява архаични
езикови пластове.

Преводачът е и съавтор – какво си
позволихте и какво не в работата
върху сонетите на Филип Сидни?
Сидни не оставя много пространства
за съчиняване. Ако човек смени някой образ, цялата логика на сонета
ще рухне. Опитвала съм се да не си
позволявам много, вярвам повече в (и
на) невидимия преводач, отколкото
в преводача съавтор. По-скоро съм
жертвала отделни детайли и образи,
за да направя стиха все пак възможен
за четене, като компенсаторно съм
подсилвала други. Също така се опитвах да не шлагеризирам или фолклоризирам Сидни – такива опасности често дебнат преводното при-свояване
на поезия от други епохи.

Какво бихте искали да преведете,
а все още не сте?
С радост бих продължила със Сидни и
неговата „Защита на поезията“. Много харесвам „Кралицата на феите“ на
Спенсър, но това е сложна многогодишна задача. Ако намеря достатъчно
кураж, някой ден бих опитала отделни
любими части от нея.

А какво предстои да прочетем във
ваш превод?
Неотдавна привърших работа върху Спенсъровата сонетна поредица Amoretti, един много красив лирически опус на „принца на поетите“.

Евгения
Начева-Панчева

Евгения Начева-Панчева е професор по английска литература
– Средновековие и Ренесанс,
в СУ „Св. Климент Охридски“.
Докторската є дисертация
в Лондонския университет е
на тема: „Шекспировите защити на изкуството: Ренесанс,
Маниеризъм, Барок“. Авторка
е на колективния учебник „Теория на литературата: От
Платон до постмодернизма“,
написан в съавторство с Амелия Личева и Миряна Янакиева (2005). Дългогодишна преводачка – на Едгар Алън По,
Кристофър Марлоу, поезията
на Уилям Шекспир, английската ренесансова поетеса Емилия Ланиър, както и на „Похищението на къдрицата“ от
Алекзандър Поуп. През 2017 г.
представя за първи път на
българската публика пое зията на Джонатан Суифт.

Предстоят дълги авторедакции и
съмнения. В чекмеджето ми от години стои „Парижкото клане“ на Марлоу, което още не е претърпяло този
процес. Надявам се в крайна сметка
някой ден и двата текста да видят
бял свят.

И накрая един по-общ въпрос: какво е мястото на литературата в
днешния свят?
В момента сякаш постчовешки маргинално, но едва ли ще остане такова. Направени сме, ако перифразираме
Шекспир, от текстове и колкото повече се вглеждаме в тях, толкова подобре разбираме и себе си, и света, в
който живеем.
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Димитрина Чернева

Неапокалиптичният

апокалиптик
„Упование и смелост“,          
Романо Гуардини,
съставител и редактор
проф. дфн Георги Каприев,
превод от немски Георги
Каприев, Симеон Младенов,
Константин Цицелков,
Людмила Димова, Фондация
„Комунитас“, 2019 г.
Автентичният и проницателен размисъл предполага, че темата, която
се разисква, е значима, а нейното повдигане – необходимо и оправдано. Това
означава, че всичко, което го поражда,
е реално. С други думи, че той се отнася към реалното и се организира
около него, тъй да се каже, органично.
Възможно ли е в такъв случай да се
размишлява автентично и проницателно, сиреч изхождайки от реалното и додавайки му същностно съдържание, за характера на последното
време? Не е ли обречен всеки подобен
опит да деградира в крайна сметка
до някаква „евтина апокалиптика“?
И ако все пак е по силите на човека да
очертае образа на едно потъващо и
отиващо си време, то докъде трябва
да се простира неговият хоризонт, за
да успее той да направи видим релефа
на „задаващото се време“? Тук може
да се добави и питането има ли някакъв принос към отговора на последния въпрос фактът, че гръцката дума
ἀποκάλυψις, обозначила най-енигматичната книга на Новия завет, значи
всъщност откровение?
За Романо Гуардини, един от най-видните западни теолози на ХХ в., християнското откровение е акт на
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споделяне от страна на Бога. Не такова споделяне обаче, при което някой
ми казва нещо, „след което аз отделям
казаното от говоренето на казващия,
присвоявам го и добивам независимо
отношение към съответния предмет“. Не, онова, което е споделено и
откровено от Бога – нека вземем за
пример персоналния ценностен свят
на Новото време, чийто гарант е знаенето за лицето, дадено от християнското откровение – може да запази
своята реалност и стойност само ако
бъде съотнасяно отново и отново
към Него. В противен случай бива разрушена самата му същност. Което
означава, че доколкото знаенето за

лицето е свързано с християнското
откровение, неговото запазване и
поддържане може да надживее угасването на вярата в това откровение
само известно време, после постепенно ще се изгуби. Несъмнено това последно откритие, отчитащо неотменимата връзка между модерните
ценности и техния първоизточник,
звучи апокалиптично. Но тъкмо от
хоризонта на подобно разбиране за
спецификата и значението на християнското откровение, което е всъщност вяра, католическият мислител
успява да очертае проникновено картината на времената, движейки се
от миналото през настоящето към
последното. Това той прави в една
от най-емблематичните си творби
– преведена най-сетне и на български
език от проф. Георги Каприев – „Краят на Новото време“ (1950 г.). Като
описва най-напред античния и средновековния усет за съществувание,
обрисува подир това нововременната
картина на света, за да се взре накрая
в нейния разпад и характеристиките на задаващото се време, Гуардини
не пропада нито за миг на нивото на
„евтината апокалиптика“. Той знае
прекрасно, че никой няма право да вещае идването на края, понеже самият Христос е заявил, че единствено
Отец знае последните неща (Мат.
24:36). Затова, когато говори за близостта на края, той я мисли „не времево, а същностно“, мисли я заедно с
това отговорно, предупреждавайки,
че „нашето съществуване влиза в
близост с абсолютното решение и
неговите следствия; с най-възвишените възможности, както и с най-големите опасности“.

47
Романо Гуардини има основание да
говори за „най-големите опасности“.
Роден през 1885 г. в Италия, но прекарал почти целия си живот в Германия,
той е от поколението, което става
по думите на Стефан Цвайг против
волята си „свидетел на най-ужасното
поражение на разума и на най-зверския
триумф на бруталността, отразени в
хрониката на времето“1. Приел свещенически сан още през 1910 г., Гуардини
служи в годините на Първата световна война като санитар във военна болница в Майнц. През 1923 г. става професор в току-що създадената
катедра по философия на религията в
Берлинския университет, където работи изключително успешно, макар в
началото студентите да го приемат
враждебно (поради протестантските традиции на университета). Скоро
обаче отношението към него се променя, а по време на неговите лекции
аудиториите са винаги препълнени.
Сред слушателите му са Хана Арент,
Ханс Урс фон Балтазар, както и много бъдещи политици от европейски
и световен мащаб. След идването
на нацистите на власт, през януари
1939 г., е извикан в кабинета на райхминистъра на науката Бернхард Руст,
който му заявява, че университетът
не се нуждае повече от катедра по католически светоглед, тъй като Райхът е вече новият светоглед. След
няколко дни Гуардини е уведомен, че
е уволнен окончателно и без право на
пенсия. През 1941 г. са му забранени
всякакви публични изяви и публикации. Той обаче нарушава тази забрана
през лятото на 1943 г., откликвайки
на призива на католическия свещеник
Ваксман в Грайфсвалд с цикъл лекции
на тема „Свобода, благодат, съдба“.
Скоро Ваксман е арестуван и наказан,
а над Гуардини надвисва опасността
да бъде изпратен в концлагер, от което го спасява застъпничеството на
Католическата църква и на влиятелни
европейски интелектуалци и политици. След 1945 г. е отново професор по
философия на религията в университетите в Тюбинген и Мюнхен. Влиянието му изпитват както тези, които слушат неговите лекции, така и

„Мнозина
предусещат, че
„култура“ е нещо
различно от онова,
което си мисли
Новото време: не
красива сигурност,
а риск на живот     
и смърт, за който
никой не знае       
как ще завърши.“
Романо Гуардини
онези, които просто четат книгите
му. Младият Йозеф Ратцингер, бъдещият папа Бенедикт XVI, слуша лекциите му в Мюнхен, а Хорхе Берголио,
бъдещият папа Франциск, започва да
пише през 1986 г. докторска дисертация, посветена на Гуардини. Преживял
две световни войни, видният теолог
и философ си отива от този свят на
83-годишна възраст през октомври
1968 г.
Автор на трудове по философска антропология и философия на културата, а също на изследвания върху
Данте, Паскал, Хьолдерлин, Достоевски и Рилке, Гуардини оставя богато книжовно наследство. В излезлия
наскоро сборник, съставен от проф.
Георги Каприев – първо издание с
текстове на Романо Гуардини на български език – са включени някои от
най-известните му творби: „Духът
на литургията“ (1917), „Същността
на християнството“ (1937), както и
„Краят на Новото време“, чийто превод в някои източноевропейски страни веднага след падането на Берлинската стена се превръща в истинско
събитие. Предупреждението на Гуардини, че задаващото се човешко

дело ще проявява преди всичко една
същностна характеристика – тази
на опасността, изразява загрижеността на мислителя за бъдещето
на човека. Той подчертава разликата
между опасността, пред която е бил
изправен по-ранният човек, който,
бидейки обграден от една неразбрана
и неовладяна природа, вижда смисъла
на културата в това да създава сигурност, и опасността, пред която
е изправен днешният човек, който е
взел в ръцете си непосредствените
действия на природата, не обаче и
опосредените, израстващи вече от
самата култура. С други думи, той има
власт над нещата, но няма власт над
своята власт. Налице е само вероятност добрата воля да се превръща в
мислене, в поведение и в характер. Не
и истинска подготовка на характера,
която да направи вероятна правилната употреба на властта.
През есента на 1944 г., само няколко
месеца след излизането на книгата
на Гуардини за смъртта на Сократ и
няколко месеца преди да бъде екзекутиран в нацистки концлагер, Дитрих
Бонхьофер пише от затвора: „Сократ
преодолява умирането. Христос преодолява смъртта като най-последен
враг (1 Кор. 15:26). Да се справиш с умирането не значи все още, че си се справил със смъртта. Преодоляването на
умирането е в рамките на човешките възможности, а преодоляването
на смъртта значи възкресение“. Тези
думи препращат към основополагащите добродетели, които според
Гуардини ще формират характера
на последното време: упованието и
смелостта. Една непатетична, умствена, лична смелост, противопоставяща се на заплашително напиращия хаос. И едно упование, възможно
само там, където вярващият човек се
свързва с действието на Бога.

Вж. Стефан Цвайг, Светът от вчера, изд.
„Колибри“, превод от немски Анна Лилова, 2018 г.,
с. 6.
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Митко Новков

Чадърът и шевната машина
„Анималистиката
на Емилиян Станев.
Биополитически
и философски
проблеми; критика                              
на политическото. Станев
и Хайдегер“, Пламен
Антов, Books4all, 2019 г.
Колкото повече напредвах с четенето на книгата на Пламен Антов за
анималистиката на Емилиян Станев
и биополитическите и философски
проблеми у Станев и Хайдегер, толкова повече се сещах за знаменитата фраза на граф дьо Лотреамон,
Изидор-Люсиен Дюкас, любима на дадаисти, сюрреалисти и постмодернисти, от „Песните на Малдорор“
(чиято 150-годишнина от цялостното
им публикуване чествахме миналата
година): „Красива като неочаквана
среща на шевна машина с чадър върху
маса за дисекции“. Книгата на Пламен
Антов безспорно е красива (включително като оформление), но сякаш
пò би ѝ подхождало определението
умна: това е една „умна книга като
изненадваща успоредица на Емилиян
Станев с Мартин Хайдегер върху катедра за анализи“. Авторът си дава
сметка за изненадата, която би могъл
да предизвика, затова се обосновава с
предвидлива твърдост:

Така, прочетена през биополитическото, анималистичната проза на
Станев неочаквано се разкрива като
част от обсесиите към модерния инструментализъм. Поредицата тоталитарни практики, експлодирали
в Европа през 30-те години, когато
Станев създава анималистиката си,
по един закономерен начин бележат
тоталната криза на хуманизма –
те елиминират човешкото, като го
подменят едновременно с инструменталното и с животинското, и по
този начин косвено разобличават
дълбинния идентитет на двете полярни крайности, заскобяващи „човешкото“. Вписана в този контекст,
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Успоредици
анималистичната проза на Станев
косвено съучаства в разобличаването на атавистичната същност
на модерната цивилизация, зад чийто показен хуманизъм се таи реална, макар и потулвана принуда на
инструменталното.
Оказва се всъщност, че т.нар. „анималистични“ разкази на Емилиян Станев
са не само негов оригинален опит да се
втъче в платното на българската литература, но и са част от задълбочаващата се европейска интелектуална
криза – онова, което Хусерл подлага
на критика и изследване в „Кризата
на европейските науки и трансценденталната феноменология“ (1936 г.)
и върху което Хайдегер разсъждава
особено много след края на Втората
световна война. Това е първото основание, накарало Пламен Антов да
се заеме с тази „неочаквана“ успоредица, другото е едно наблюдение на
Морис Фадел, което той заявява като
първоначалния импулс, насочил го към
точно това проучване:

„Методът на
Пламен Антов
е не археология,
а стратология:
натрупва пласт
върху пласт
коментиран
материал и всеки
нов пласт прави
купата по-голяма  
и по-здрава.“

Чрез анималистиката на Станев М.
Фадел въвежда една напълно нова,
актуална и продуктивна теоретико-методологична оптика. Усвоява
нови подходи на четене на литературата – откъм и през биополитическото. Показва как престижни клишета
на постмодерната етика (като въпроса за „другия“ и възможността за
неговото разбиране) могат да работят реално в една литературна материя, която не е само „българска“, но
и призната за класическа. Дебатира
се фундаменталният проблем за човешката другост: възможно ли е – и
доколко – да се де-антропологизира
светът. Способен ли е човекът да напусне рамките на битието, което сам
е формирал, за да „влезе“ в битието на
„другия“. И по-точно – на животното
като фигура на радикалната другост.
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Именно литературният анимализъм
се очертава като специфична сфера – крайна метафора на усилието
човекът да опознае онтологичните
граници на собствения си свят чрез
познаването на радикалното „друго“,
на не-човешкото, на животното като
проявление на чистата Природа, на
„оголения живот“ (Агамбен)…
Поставяйки началата, Пламен Антов
с ерудиция и с отлично познание и за
най-малките детайли в творчеството на Емилиян Станев развива
тезите си. Най-важната, а може би
и най-провокативната: „поетът е
аналог на животното“. Преплитането на двата сюжета – Хайдегеровия и
Станевия, довежда до парадоксалния
момент онзи, който уж е приз(о)ван
да се съприкосновява с божественото, и безсловесното същество да се
окажат от една понятийна редица;
органики от един порядък. Параметрите и транспараметрите на това
прозрение, разбира се, стават ясни и
видими не веднага – авторът подробно коментира също фигурите на дивака и на детето; на помощ е извикана
огромна част от човешката философска и културологична мисъл – древна,
стара, нова, по-нова и съвременна,
през която монографията преминава умело, вещо и сръчно, а на места
чак виртуозно. Особено си проличава
това при анализа на един, по мнението на Пламен Антов, не особено сполучлив разказ на Емилиян Станев, написан към края на живота му – „Скот
Рейнолдс и непостижимото“ (1973 г.):

Но Скот Рейнолдс е персонификация
не просто на модерния технологичен
разум, той е критическото самосъзнание на този разум, неговото хуманистично alter ego: технологичният
разум в момента, когато е започнал да
се себепромисля от алтернативната
позиция на хуманистичните ценности. Този конфликт между „двете култури“, рационално-технологичната
и хуманистичната, е художествено
разигран в образа на героя чрез отношението „старо-младо“, което има и
своите дискурсивни презентации в
антитезата „наука–поезия“: старият технологичен разум (в сюжетното

настояще на възрастния учен-физик)
непрестанно се връща в своята младост. Като студент в Гьотинген той
е четял и дори писал стихове: младият Скот Рейнолдс е радикалното
„друго“ на стария, буквално е принадлежал и на алтернативната хуманистична култура.
Този сблъсък между хуманистично и
технологично преминава като червена нишка през цялата книга, сгъва се
и се разгъва като спирала – навивка
след навивка, за да утвърди в края на

„Анималистиката
на Емилиян Станев
е оригинален
опит да се втъче
в платното на
българската
литература,
но и част от
задълбочаващата
се европейска
интелектуална
криза.“  
почти всяка глава почти един и същ
извод, произтичащ от своеобразните
„зоо-антропология“ и дори „зоо-теология“ на Емилиян Станев: „[…] тази
последна, непроницаема Тайна на битието е достъпна в идеалния си смисъл само за а-рационалното познание
на животното“. В някаква степен на
това се дължи и според Пламен Антов
„жестокият реализъм“ на писателя: „Аз убивам животните, защото
ги обичам…“. Пламен Антов прибягва често до позовавания на Мишел
Фуко, което би ни навело на мисълта,
че в своя издирвачески подход той
много ще дължи на изработения от

френския мислител метод на археологията, но аз не бих прибързвал с
такова заключение; струва ми се, че
– макар да не се среща никъде като
авторитетен и цитиран персонаж
в монографията, начинът, по който
Пол де Ман извършва своите анализи,
е доста повече сходен със сравнителните прочити на Пламен Антов на
Емилиян Станев и Мартин Хайдегер,
отколкото този на Фуко. Затова аз
бих определил неговия метод в „Анималистиката на Емилиян Станев“ не
като археология, а като стратология:
натрупва авторът пласт върху пласт
коментиран материал, както се
струпва купа сено, и всеки нов пласт
прави купата по-голяма и по-здрава
като изследователска конструкция
и теоретична хипотеза. Защото се
оказва, в крайна сметка, че нагласите,
водили Емилиян Станев в неговите
разкази за животни, са нагласи, които
мотивационно го водят през цялото
му творчество, включително „Иван
Кондарев“, „Легенда за Сибин, преславския княз“, „Антихрист“, „Тихик и
Назарий“, „Търновската царица“. Нагласи, които неусетно водят според
Пламен Антов до следното:

У късния Станев се наблюдава подчертан стремеж към надмогване на
собствено художествения дискурс
в посока към собствено философски,
към една идейност, често оголена до
тезисност – почти директно експлициране на определени философски
идеи. Нещо, което максимално сближава фигурата на писателя с тази на
мислителя, философа – онзи, който
борави с „чисти“ идеи, неомекотени
в образния език/дискурс на художествения изказ. Точно в противоположна посока върви Хайдегер – не само в
метафоризацията на философския си
език, но и с упоритото вървене към
конкретното, съществуващото. И в
това насрещно движение някъде по
средата на пътя двамата задочно се
срещат.
Среща, осъществена на страниците
на „Анималистиката на Емилиян Станев“ от Пламен Антов – една образцова постмодернистка среща между
чадъра и шевната машина…
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Правда Спасова

За интересното
и за всичко останало

„Обещанията
на интересното.
Естетическият обрат
във философското
наследство                           
на Артур Шопенхауер“,
Петър Пламенов, УИ „Св.
Климент Охридски“
В този съчетаващ философско, изкуствоведско, филологическо и културоложко съдържание обемен труд
прозира целостта на многостранните интереси на Петър Пламенов към
определени теми и исторически периоди. Същевременно свидетелства
за естетическите му пристрастия
и за жизнерадостната му „барокова“
натура. Книгата има всички характеристики на magnum opus, но не слага
точка, а отваря нови перспективи за
по-нататъшно развитие на опита на
Пламенов да разгърне цяло богатство
от смисли, значения и теоретически
консеквенции, започвайки с на пръв
поглед еднозначното и семпло понятие „интересно“.
Такъв далеч по-ограничен опит се
прави в краткия текст на Артур Шопенхауер „За интересното“, в който
немският философ демонстрира естетическите аспекти на това понятие в контекста на литературното
творчество и на връзката му с фундаменталното естетическо понятие
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за красивото. На тази основа Петър
Пламенов разгръща анализ не само на
цялостното творчество на Артур
Шопенхауер, но проследява впечатляваща по широтата си гама от мотиви, свързани с категорията красиво в нейните жанрови и исторически
модификации. Няма да е пресилено
да се каже, че книгата на Пламенов
е продукт на сложен, хегелиански по
същество метод, схващащ общото
зад простата конкретика, тръгващ
от едно-единствено понятие, за да
стигне до дълбинна философска проблематика. Начинание, дотолкова комплицирано, че изглежда обречено на
неуспех, но приятната изненада е, че
авторът демонстрира солидна теоретическа зрялост и „Обещанията на
интересното“ е удачен опит в тази
посока.
Още от увода става ясно, че обещанията на книгата са амбициозни и широкообхватни, защото, както пише авторът: „изложението започва с общо
обрисуване на представата какво е

естетическа категория и какви са теоретическите подходи към конципирането на естетическите категории
и тяхната специфична философска
природа“. Тоест естетическите измерения на интересното се търсят
далеч преди извеждането на понятието и са извън историческите ограничения на Шопенхауеровия трактат.
Нещо повече, Петър Пламенов тръгва
от метаестетическата проблематика, свързана с пределно общия аксиологически въпрос за разностранните
определения на ценностите, с които
борави философията на изкуството.
Колкото до историческата рамкираност на изследването, тя също е с
пределно широк хоризонт: простира
се от пред-Сократовата Античност
и стига до установяването на връзки между естетическите възгледи
на Артур Шопенхауер с ценностните
измерения на съвременното изкуство.
При все това авторът е съумял да организира логически огромния материал, с който борави. Постигнал го е
чрез внимателната селекция на автори и идеи, центрирани около теоретическите линии, които той открива
във философската мисъл на Шопенхауер. Доколко всички те са органично
свързани с нея и доколко тази връзка е
плод на авторовите инвенции, е друг
въпрос, който считам за маргинален,
защото съм убедена, че и просто като
повод теоретичното наследство на
Шопенхауер е добра спойка между, както е в случая, разсъжденията за музиката и онтологията на тялото.
Понеже краткият текст на Шопенхауер е начало и повод, втора глава на
книгата запознава читателя с особеностите на романтичната поетика
в нейната немска модификация, от
която безспорно се оформят възгледите на немския песимист за йерархията на изкуствата, концепцията
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за гения и опосредствано, за мястото
на понятието за интересно по отношение на красивото в поетическото
и в драматичното изкуство. Така се
отваря перспектива за по-нататъшно продължение на тази традиция по
посока на аксиологическата инверсия,
характерна за декаданса. Същевременно сам по себе акцентът върху
интересното е аргумент в полза на
твърденията, че именно Шопенхауер,
а не Ницше е родоначалник на естетическия постромантизъм или така
наречения декаданс.
По-нататък в изследването си Пламенов прави още по-далечна препратка, като отбелязва, че „Шопенхауер
спомага за формирането на новите
естетики“. Това означава, че бихме
могли да намерим връзка между есето за интересното на Шопенхауер и
характерните за съвременното изкуство инклинации към шокиращото,
хаотичното и маргиналното. Разбира
се, Петър Пламенов не се ограничава
до позоваването на това есе: „естетическите модификации на романтическата категория „интересно“ се
търсят и в текста на „Светът като
воля и представа“ и в смисловите
„нишки“, които ситуират философията на Шопенхауер било в противовес,
било като продължение на възгледите и на титаните на немската класическа философия Кант, Хегел и на
Английското просвещение и емпиризъм Бърк, Хюм. Обсъждайки отделни
категории, Пламенов реферира и към
определения на мислители от ХХ в.
(например Карл Попър с понятието му
за правдоподобие), без да пренебрегва
корените на тези дефиниции, обикновено ситуирани в Гръцката античност. Така той респектира читателя
с ерудиция, при това не самоцелна и
механична, а търсеща променливостта на смисъла зад езиковия изказ.
Ерудираността е безспорно едно от
качествата на писането на Петър
Пламенов и цялата книга – от увода
до приложения накрая „лексикон на
специфичните понятия във философията на Артур Шопенхауер“, който
пък е свидетелство не само за широката, но и за осмислената култура на

автора – е написана енциклопедично,
но в същото време с ясна логика. На
места, струва ми се повлечен от богатите си разнопосочни асоциации,
Пламенов бароково съчетава митологични и дори пикантни истории,
цитирани по древни оратори и литератори, с издържани във висок и усложнен философски език анализи. Това
изобилие невинаги и не непременно е
градивно.

„Петър Пламенов
анализира не само
творчеството
на Шопенхауер,
но и широка гама
от мотиви за
категорията
красиво в нейните
жанрови и
исторически
модификации.“
На места към философските разсъждения се добавят и чисто езиковедски
упражнения. Те биха могли да бъдат
възприети и дори акламирани като
допълнителен орнамент, добавящ
още блясък към пищността на изложението. Имам обаче проблем със словотворството на автора. Далеч съм
от всякакъв пуризъм по отношение
на родния ми език, както в художествената литература, така и – още
по-малко – в научно-хуманитарни изследвания. И все пак не мога да схвана
защо трябва да бъдат въвеждани не
особено благозвучни термини като
„опозитиране“, след като в текста
става дума за логическа „противопоставеност“ на субекта и обекта. Мисля, че виртуозното владеене на езика, демонстрирано в текста на тази
книга, изобилстваща с дълги пасажи и
вметнати изречения, е достатъчно

впечатляващо и няма необходимост
от вкарването на новоизковани термини. Същевременно разбирам, че и те
са израз на креативността на мисленето на Пламенов.
Многопластовото разгръщане на импликациите на интересното за съвременното развитие на изкуството подтиква читателя да мисли в
различни посоки, извън жанровите
рамки, в които Шопенхауер анализира
понятието. И намира посока, в която
може да тръгне едно ново изследване,
защото авторът не споменава ролята на интересното в криминалната или пък фентъзи литературата,
нито в киното или телевизионните
сериали. Тази линия е важна, защото с
анализа на това понятие Шопенхауер
открехва вратата не само за новата
естетика на съвременното трудно
разбираемо за непосветените изкуство, но и широко разтваря портата
за масовата култура, която се храни
от развлечението. Ще съм доволна,
ако Пламенов направи такова продължение на забележителната си книга,
защото така би могло да се диалогизира и да се доосмисли предложената
интерпретация на Шопенхауеровото отношение към изкуството като
„човеко-мотивираща енергия“, която
ще съгради нов свят. На мен тя ми се
струва силно оцветена от оптимистичната нагласа на автора, която го
е отдръпнала от сухата прецизност
по посока на антиципация на желаното, но пък тази жизнерадостност е
безкрайно симпатична.
Петър Пламенов е несъмнено автор,
който заслужава да бъде четен. Предложеният от него труд е прекрасен
пример за съчетание на широка ерудитска култура и аналитична задълбоченост, споени от завидно трудолюбие и научна почтеност. Като
апендикс е добавен и самият трактат
на Шопенхауер в превод на Георги Каприев. Това, наред с подробните обяснения под линия на някои понятия или
факти, прави „Обещанията на интересното“ способна да задоволи очакванията и на най-любознателните и
взискателни читатели.
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Петър Бойков

Новооткритият Яворов

и съмненията
„Непознатият
Яворов. Новооткрити
стихове и документи“,
съставителство,
разчетен текст, увод        
и обяснителни бележки
доц. Милкана Бошнакова,
ИК „Персей“, 2020 г.

което вече е истинска литературна
сензация. Досега според проф. Михаил Неделчев се приемаше тезата за
Яворовия ритуален отказ от поезията със стихотворението „Невинност свята – орхидея“, посветено на
смъртта на любимата му Мина Тодорова през 1910 г.

Толкова находки и цели изложби през
последните години се оказаха фалшификати, че нямаше как да не избуят
съмнения и при вестта, че са открити документи от Балканската война
на П. К. Яворов заедно с три неизвестни стихотворения на поета.
Възможно ли е това? Къде са били съхранявани досега тези безценни оригинали? Как никой не ги е оповестил
през годините, за да изникнат сега
те ненадейно – и то от „кофите за
боклук“? Все въпроси, чийто отговор
е наистина важен. Не само защото би
могъл да потвърди автентичността
на находките, но и защото би хвърлил
светлина върху последните години от
живота на Яворов.
Онова, което е ясно засега, научаваме от увода на книгата, дело на доц.
Милкана Бошнакова, която през 2008 г.
разчете и издаде личните бележници
на Яворов. И така, в средата на април 2019 г. в Българския исторически
архив в Националната библиотека
„Св. св. Кирил и Методий“ се появява
непознат мъж, който се представя
като „второ поколение колекционер“. Става дума за Христо Павлов
от София, който носи в ръка обикновен найлонов плик, от който изважда
куп силно пожълтели листа, на места доста повредени. Експертката
ги разгръща, вижда подписа, оглежда
почерка и просто не вярва на очите си
– двайсетина документа, Неврокоп,
1912 г., Балканската война, Яворов…
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Тя е стъписана, опитва се да уточни
произхода на документите, който би
изяснил много и около дейността на
Яворов като войвода през войната.
Тук идва и първото обезсърчение: писмата и разписките нямат история,
просто били спасени от „кофите за
боклук“. Тя обаче е съвсем категорична – под тях е положен автентичният
подпис на поета с характерното изписване на главната буква „Я“ в него
и главното „П“, което Яворов пише
като „И“ с голяма черта отгоре, нанесена със замах. Писмата са четири на
брой, всяко в отделен плик, адресирани съответно до Тодор Александров в
София, Таньо Николов в Мехомия, Тодор Тодоров (?) в София и Христо Чернопеев в Мехомия. В писмото до Тодор
Александров се говори за „Кръстилията“ (или „кръстилката“, насилственото покръстване на помаците), както
и че арменците също са „сложени под
терор“ заедно с тях. В останалите
три писма от 1912 г. има и стихове,

И изведнъж – три нови стихотворения от 1912 г.! И то силно патриотични, вдъхновени от войната и събитията, в които Яворов е пряк участник
– като първи кмет на новоосвободения Неврокоп или атаката на Кавала.
Оттук се пораждат и първите съмнения – в звученето на тези стихове
има твърде малко от познатия Яворов, твърде някак несръчни са те,
близки до военната поетика на един
Стамен Панчев. Може войната да е в
основата на тази поетична промяна,
може би Яворов ги е писал просто на
„прима виста“, както се казва в едно
от писмата, без да възнамерява да ги
публикува.
Може и така да е. Ала немалко поети
и изследователи не крият съмненията си. Румен Леонидов пръв напомни
за прочутото писмо на Яворов до неговия приятел и издател Александър
Паскалев, в което поетът заявява: Аз
през тая война извърших три подвига:
1. Ожених се; 2. Отидох в Македония; 3.
Не написах патриотически стихове“
(26.02.1913 г.). А пък сега излиза, че е
писал такива. И то, трябва да признаем, патетично небрежни:

И с тая песен аз разбрах,
че щом ви помни всеко место у таз
дъбрава –
че вашта песен без капка страх –
е смърт, окъпана в Слава!
Над нази бдете вий всегда –
пазете ни в нашето стремление
За Македонска свобода!
(От писмото до Таньо Николов)
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Редове като тези дават основания
на съмняващите се да твърдят, че
става дума за фалшификация, защото гений като Яворов не може да бъде
имитиран. Изследователката Катя
Кузмова-Зографова също не крие притесненията си: „Военната „тръба“,
бойният призив... това не са Яворови
образи и интонации, дори в наброски
от текстове, които свръхвзискателният поет не е печатал…“.
В исторически план новооткритите
четири писма също поставят редица загадки и увеличават съмненията.
Михаил Неделчев не скри пред БНТ,
че е поразен от „просанданистките“
нотки в тях. Досега винаги се е знаело, че след убийството на Иван Гарванов и Борис Сарафов на 28 ноември
1907 г. Яворов става непоколебим противник на Яне Сандански, както личи
от неговата публицистика. Сега от
писмото до войводата Христо Чернопеев излиза, че поетът директно
търси контакт с Яне: „Знам що със
Сандански, че се скоро видите – да му
речеш да намине насам, когато се види
у възможност“. Реален обрат, предизвикан от историческите събития,
който променя представите ни? Или
мистификация?
Не по-малко интересна е историята
на пликовете, в които се намират четирите писма. Един от тях е адресиран до някой си Тодор Тодоров. Такъв
четник или близък приятел на Яворов, както отбелязва доц. Милкана
Бошнакова, обаче няма. Тя е склонна
да го идентифицира (въпреки категоричния надпис на плика) с личността
на ботаника д-р Тодор Николов Недев,
близък приятел на поета, на когото
той посвещава стихотворението си
„Наяве и насън“. Аргументите ѝ са, че
това обяснява обръщението „милий
ми приятелю“ и подписа в края: „твой
брат – П. К. Яворов“.
От своя страна, проф. Михаил Неделчев лансира пред БНТ хипотезата, че
мнимият Тодор Тодоров би могъл да е
Тодор Паница, дясна ръка на Сандански, убиецът на Гарванов и Сарафов,
което прави нещата още по-заплетени. Особено като се има предвид,

Парче от знамето в рамка, датирано в бележката от 1912 г.

че писмата никога не са били изпратени. Нито е ясно как на едно място
са попаднали писмата до яростния
противник на Сандански (Таньо Николов) и до Тодор Паница (или Тодор Николов)? Милкана Бошнакова изтъква
друга хипотеза: Яворов може да ги е
оставил у себе си и да ги е отнесъл в
софийския си дом на ул. „Раковски“ 136,
където за нуждите на македонския му
архив е бил пригоден специален килер.
Ала защо все пак не е изпратил тези
писма, нито откритите заедно с тях
административни документи („требванията“) на четниците си? И защо на
неизпратените писма са слагани печати на Цензурната комисия, но пък
липсват печати на пощите в селищата? И още питания. Както изтъкват
познавачи на цензурните печати, те
са били сложени в София, а не в Неврокоп, а нали Яворов по някакви причини
е решил да не изпраща писмата?
Към това се добавя и загадката с
„парчето знаме в рамка“. Става дума
за къс от червен плат с размери 10х10
см, поставен в дървена рамка под
стъкло. На паметната бележка от

задната страна се уточнява, че става дума за парче от турско знаме от
общината в Неврокоп, свалено и насечено от войводата на 14-а чета Пейо
Яворов през 1912 г. Подписът отдолу
е на четника Григор Белокапов. Нещо,
което подтиква Милкана Бошнакова
да разсъждава и над друга хипотеза
– възможно ли е целият новооткрит
архив да не е останал у Яворов, а у някого от неговите четници в края на
1912 г., а оттам у неговите наследници? И не е ли най-вероятно това да е
бил самият Белокапов, собственикът
на „знамето в рамка“. Ала как тогава
да си обясним резолюцията „изплатено“ и по-късната година – „1913“, върху
разписките?
На тези установени противоречия
никой не може да даде отговор. Очаква
се фондация „Яворов“, която придоби
документите за доста голяма сума, да
поиска от Института по криминология на МВР изследвания на хартията и
мастилото и графологична експертиза. Едва тогава съмненията, витаещи
около находката, ще бъдат потвърдени или отхвърлени.
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Сам в собствената си гора
„Тайната на Старата
гора“, Дино Будзати,
превод от италиански
Нева Мичева, илюстрации
Кирил Златков,
издателство „Лист“,  
2019 г.
Вълшебна и дълбоко човешка е „Тайната на Старата гора“ на Дино Будзати – история за меланхоличен полковник, който опитва да се отърве
от племенника си и да изсече гората,
получена в наследство. Това обаче
няма да се случи просто така, защото
наоколо бродят горски духове, своенравни ветрове, три парцаливи кошмара, говорещи птици и една морално
непоклатима сянка. Книгата излиза в
Италия през 1935 г. и е вторият роман
на италианския писател. Вече може да
бъде намерена и у нас под логото на
издателство „Лист“, благодарение на
великолепния превод от Нева Мичева.
Духът на историята е силно повлиян
от илюстрациите на Артър Ракъм,
пресъздавал много сцени от класически приказни сюжети и особено такива с фантастични елементи. Както
българският читател може би е забелязал от прекрасното издание на „Чутовното нашествие на мечките в Сицилия“, самият Будзати е превъзходен
художник със силно изявен собствен
стил и влечение към причудливото. По
детски романтичен и отвеян, в разказите и романите му действителният
свят не е достатъчен, за да бъде разказана една история. Героите или разговарят с птици, или абсурдно чакат
нашествието на татарите, слушат
звука на една капка вода или се боят
от могъщия и неразбран Коломбър.
Забележима е човеколюбивата умора,
скрита зад дърветата на „Тайната на
Старата гора“. Осъзната и на фона на
извършено насилие. Още от самото
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начало е показано това – полковникът (поради предразсъдък) убива
свраката, която, застанала на пост,
известява дали случайно някой не приближава по пътя. Огромно разхищение и тъга внушава тази сцена, която
привършва с птича песен и съжаление,
предадено чрез обикновената тежест в дланите, когато полковникът
вдига от земята трупа на птицата.
Вятърът Матео също е свиреп и готов за убийства, но времето не подбира и въпросната умора натежава и
по неуловимите му въздушни струи.

този герой остава толкова интересен. За неговите мотиви и разсъждения, за душевния смут, сковал душата
му, читателят до голяма степен може
само да предполага. Както синът много често гадае за мислите и чувствата на своя баща.
И действително „Тайната на Старата
гора“ е колкото книга за сблъсъка със
собствената сянка, толкова и книга
за разминаването между поколенията, особено за стаените съжаления,
за онази неспособност на сърцето да
омекне и ръката да отпусне юмрука.
Но Будзати гледа на това състояние
с разбиране, никога с осъждане, което
придава и тази човечност на романа.
Книгата напомня, че сред пъстрата
палитра от горски духове и животински обитатели човек все пак може да
остане сам в собствената си гора, без
никога да си позволи да приеме помощта на околните. Будзати обаче разкрива, че в опита за една последна добрина, в онова красиво свидетелство,
често останало видно единствено за
божествения поглед, се крие чистата
песен на човешкото възнесение.

– Шега. Каква хубава шега! – казал
Проколо. – Съвсем на място…
– Трябваше да ми кажеш истината –
оправдал се вятърът, – нямаше как да
допусна…
– Въобще не се притеснявай – успокоил го Проколо. – Връщаме се вкъщи.
Страхът да бъдеш човек, да постъпваш правилно въпреки рационалните
интереси, които в повечето случаи
тласкат към собствена облага, към
печалба на гърба на другите. Красиво
и обозримо е изграден този конфликт
в сърцето на Проколо, без да се показва острият връх на нравоучителната показалка. Може би поради мълчаливост, притихнали чувства, които
Будзати не изважда съвсем наяве,

– Боя се, че е твърде късно. Боя се, че
това е краят. Нямаш сили, виждам…
Добре де, полковник, защо не каза?
Защо се преструваше на друг? Ето, аз
съм свършен, за нищо не ставам вече,
освен да подмятам хвърчилата, но и
ти си остарял, признай си, и ти не си
същият както някога, сърцето ти изпитва нужда от топлота, но не искаш
да си кажеш… Срамуваше ли се, полковник? Срам те беше да си човек? И да си
като всички?
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кино
За късометражното

обобщаващата критическа рефлексия. Целият текст е белязан от изключителна изследователска прецизност и авторска ангажираност с този
тъй често пренебрегван вид кино,
както и от вътрешната убеденост
в смисъла на този труд. Навременна и
актуална, следваща горещата следа
на процесите, книгата запълва празнота в историята и теорията на българското кино, която може да „не се
усеща като зейнала дупка, но липсата
на системно и прегледно специализирано изследване е пропуск в експертното поле на екранните проучвания“.

„Предимства                         
и предизвикателства      
на късите форми“,
Петя Александрова,
Институт за изследване                          Структурата на текста е много
на изкуствата, БАН, 2019 г. добре премислена, тя е спираловидна
Във фокуса на книгата на Петя Александрова, както се вижда и от подзаглавието, са българските късометражни игрални филми, създадени след
1989 г. С посветеност и преданост
Петя Александрова навлиза в една
важна територия, която досега не
е била изследвана систематично
въпреки множеството епизодични
анализи, най-често част от по-общи изследвания или като представяне на отделни филми. Тук за пръв
път проблемите на този вид кино се
поставят максимално всеобхватно
и в дълбочина, от различни гледни
точки. По пътищата си на филмов
критик, журналист и преподавател
Петя Александрова вече е натрупала
достатъчно опит и професионална
зрялост, за да може да разглежда късометражното кино като социокултурен феномен, в широкия диапазон
между кинотеория и практика, в контекста на историческите промени
и на конкретни социални и културни
политики, през призмата на различни
медийни стратегии, за да стигне до

и постъпателно обхваща различните
аспекти. За мен е особено ценно избистрянето на теоретичните понятия и определящите характеристики
на независимите, експерименталните, алтернативните, авангардните
и ъндърграунд филмите. Те неизбежно
се припокриват и това определя честата им синонимна употреба. Специално бих отбелязала изясняването на
„независимото кино“ в двете посоки
– по отношение на производството/
субсидирането и по отношение на
естетическите търсения, предполагащи експеримент и новаторство. И
съм съгласна с авторката, че понятието „частен филм“ е по-изчистено и
честно, когато става въпрос за филми, произведени с частни средства, но
попадащи в категорията на клишираната мейнстрийм продукция.
Историческият преглед на късометражното кино и паралелите с игралните пълнометражни филми са част
от мащаба на тази работа, изчерпателно е разработването на подглавите за екранизациите и филмите

омнибуси. Безспорен принос на изследването е многостранното разглеждане на филмите и авторите, които се
утвърждават през последните две
десетилетия. Тук Петя Александрова
е в своята стихия. Тя навлиза в актуални процеси и тенденции, осмисля ги,
прави смели паралели и стига да същностни обобщения. Актуалността и
значимостта на това изследване за
мен са безспорни. Късометражното
кино е особено отворено за динамиката на глобалните процеси и новите
комуникации. Петя Александрова доказва, че интернет пространството
му предлага много повече възможности, отколкото традиционните
форми на киноразпространение. Така
събрани и представени, различните фестивали, съвременни форуми и
платформи за кратки филми изграждат една достатъчно пълна картина
на актуалната ситуация у нас и в света, характерна с постоянна промяна
и неустойчивост.

Петя Александрова не крие своята
привързаност към кратките форми
като особено адекватни. Както и надеждата, че късометражното кино в
бъдеще ще престане да бъде репетиция за пълнометражни дебюти, а ще
отстоява своите независими естетически територии и възможности
за активен диалог със съвременния
зрител. Самата книга е част от този
несвършващ диалог. Тя носи не само
богатството на натрупания опит,
но и очакването на авторката – „ни
повече, ни по-малко – най-сетне да се
появи „нова вълна“ в младото българско кино“, която да обогати с радикални експерименти и чувствителни
филми съвременния киноизказ, опазвайки и разширявайки духовните ни
пространства.
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Алтернативите на

Павел Попов

КВАРТАЛА
Какво стана с
инициативата за
промени на градската
тъкан в зоната северно
от „Дондуков“, южно
от „Сливница“, между
булевардите „Мария
Луиза“ и „Васил Левски“?

Беше интересно, чак вълнуващо да
се следи дълбокото различие между
мненията на инициаторите, на Никола Венков и на Любо Георгиев. Трите мнения, представени равностойно в „Култура“ и „К“ през 2019 бяха ли
достатъчни?
На мен лично направиха силно впечатление предпазливостта на арх. Георгиев (в момента кажи-речи в неговите
ръце е бъдещето на София), гражданският талант и патос на етнолога
Венков и начинът, по който инициаторите на фестивала се скараха, делейки кожата на неубитата мечка.
Къде е мястото на идеята, на конфликта и отзвука му в градоустройството на София? На него искам да
обърна внимание. Иначе излиза, че казано/направеното няма с какво да интересува архитектурната критика,
а не е така.
Трите позиции безспорно имат място
в огромната тема „Градоустройство
на София“.
Частният случай гръмогласно заяви,
че материята, която следваше да
се има предвид, далеч не е проучена,
обяснена и защитена, материя, която има планова, теоретична и фактическа история, готови поуки, конкретни примери и близко развитие,
което остана неказано и вероятно
– недоразбрано. Защо кажи-речи три
четвърти от градския център не получиха развитие поне отчасти като
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Югоизтока? Защо нито „комунистическото“, нито „демократическото“
градоустройство му обърнаха дължимото внимание? Може би е имало
защо?
Все още в градоустройството природните фактори имат значение. Софийското поле не било проветриво?
Следователно градът не биваше и не
бива да расте! Въпросният терен има
наклон на север? Следователно там
не е добро място за живеене! Теренът граничи с рекичка, традиционно
очистваща градските пазари, кланици и пр. нечистотии? Очевидно там

биха се заселили бедняците... и още
в този род. Нима другият бряг –със
значителен наклон на юг, по-добре
защитен от преобладаващите ветрове, с поглед към Витоша, не е много
по-добър... чисто топографски? Ако
простият факт, че северно от улица
„Московска“ сенките са много по-дълги, не се вземе предвид, кое друго съображение по-напред? Жителите на
северните склонове на „Лозенец“ го
изпитаха на гърба си, малко късно.
Дори след като цивилизацията (това
преди всичко значи канализация)
промени нещата поне с хигиената,
другите фактори останаха. Защо
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Павел
Попов

Павел Попов е архитект. Работи в Архитектурния факултет на УАСГ от 1974 до
2008 г., в катедра „История и
теория на архитектурата“.
Специалист е в областите архитектурни конструкции, енергийна ефективност, храмова
архитектура и архитектурна
композиция. Има признати от
ИНРА изобретения за конструкции на зални и високи сгради.
Работил е като супервайзер на
строежа на международното
летище в Багдад през 1982–
1983 г. Има дузина построени
сгради и над 50 идейни проекта.
Участник в национални и международни конкурси. Собственик
от 1990 г. на архитектурното
бюро „Арконада“ ЕООД, което
през 1991/1992 г. изготви програмата и заданието за двете
фази на националния конкурс
за Общ устройствен план на
София. През 1996 г. „Арконада“
направи Устройствен план на
територията на АПК „Двореца“
– Балчик. От 2003 до 2007 г. е
председател на Комисията по
професионална етика в Камарата на архитектите в България.
Публикува архитектурна теория и критика от средата на
80-те години. Има отпечатани стотици статии. Част от
публикациите, свързани със софийското градоустройство, са
издадени в сборниците „София
на карта“ (2001 г.) и „София в
преход“ (2009 г.). Книгата му
„Композицията като абстракция“ (2007 г.) е свързана с опита
му на преподавател по архитектурно проектиране, а „Виж
гредата!“ е посветена на архитектурата на храма във връзка с новото строителство.

февруари 2020

„народната власт“ не пристъпи към
планомерна и устойчива реконструкция на (цяла) стара София, а изнесе
комплексите си в плодородни ниви?
Беше по-лесно, по-евтино, макар че
тогава нямаше проблеми с частната
собственост (сега има). И същевременно защото служебните архитекти – Георги Лабов например и цял
НИПК – се биха в гърдите, че така спасяват „стара София“. Истината е, че
нито тогава, нито сега „старината“
представляваше ценност – поне не и в
архитектурно отношение. Кой съм аз
да го твърдя? Твърдят го снимките и
малкото вече останали стари сгради.
Отдавна трябваше да ги няма. И това
се отнася за цялото поречие на Владайска река, чак до Княжево...
Арт фестивалът в Квартала, за който става дума, е насрочен към Деня на
София през септември – когато честваме светите Вяра, Надежда, Любов
и майка им света София. Ще рече,
културните граждани – инициатори
на културната проява – са съгласни с
подмяната, която Общината, Синодът и кметът Софиянски направиха,
на гордото име София – Мъдрост Божия (ще рече – на свети Спас), което
векове носи градът – с далеч по-комерсиалната версия – четири светици именици плюс статуята… Все
пак гражданската инициатива не би
трябвало да изключва гражданската
доблест...
Хубаво е, когато гражданите „отдолу“ подхващат инициативи, още
по-хубаво е, когато администрацията им обърне внимание. Обаче нито
гражданите, нито администрацията
виждат проблемите в цялост, нито
знаят кои са най-важните. Например –
въпросният терен е богат на минерални топли извори освен големия
при Баня Баши! Само аз ли знам за два
нови близо до улица „Кирил и Методий“, бликнали преди години в изкопите за жилищни сгради. Те тихомълком
бяха пуснати да изтичат към реката
Владайска и вероятно още текат –
от частните мазета в канализацията. Въпреки че изворите (все още)
са държавна собственост... Или че
начинът на събиране на битовите

отпадъци е изцяло сбъркан. Когато се
говори за облагородяване и подобрения на градската среда (независимо
с каква цел), къде остана темата за
сметосъбирането?
Пак преди години „първите дами на
демокрацията“ и някои „мутреси“
бяха намислили трамвайното депо
на „Мария Луиза“ да стане музей. Арх.
Петър Диков не беше чужд на идеята.
Не е във въпросната територия, а
„отвъд реката“, но все е по-добре от
идеята новата концертна зала да се
строи във въпросната територия –
на хвърлей място от Операта... И ако
ще говорим за липсата на обществени сгради във въпросния Квартал
като фактор на „градско оживление“,
защо забравяме за сградите на ДАГ,
на МРРБ, Киното и Банята (която не
е баня) – те са точно там (без да броим Джамията)? Колко още подобни са
нужни?
На тези не само мои въпроси би трябвало отдавна да е отговорил Общият
план. И старият – на Стайнов/Виделов, и междинният – на Стоян Янев, и
поправката на Здравко Здравков осъдително не отговарят. Дай боже, бъдещият – на Любо Георгиев – да отговори. Както е тръгнало, културният
печат е в състояние да го насърчи.

Я

Сирак Скитник, Пейзаж, снегове, 30-те години
на ХХ век, СГХГ
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Дечко Узунов, Портрет на Иван Тутев, 1922 г., СГХГ
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Галерията на
„Галерия на 6-те. 120 години от
рождението на Дечко Узунов“,
СГХГ, до 16 февруари 2020 г.,
куратори Аделина Филева,       
Рамона Димова, Момчил Златаров

-те

в СГХГ

могат да показват творбите си. Художникът кани своите приятели Борис Денев, Иван Лазаров, Иван Пенков,
Дечко Узунов и Сирак Скитник да вземат участие в тази инициатива.

Иван Пенков, На чешмата, 1925 г., СГХГ

Софийската градска художествена галерия отбелязва 120-годишнината от
рождението на Дечко Узунов (1899–
1986) с изложба, която има косвено
отношение към събитието, но пък за
сметка на това насочва вниманието
на зрителите към една сравнително малко позната страница от художествения живот на София във времето между двете световни войни.
Както е известно, този период
най-общо се характеризира както с
продължаващото с високи темпове
изграждане на градската култура във
всичките ѝ разнообразни проявления
– от урбанистиката до бита, предметната среда и начина на живот,
така и с актуализирането и реактуализирането на „вечния“ въпрос в
нашето изобразително изкуство от
Освобождението насетне – безспирно осцилиращите антиномии между
„нашето“ и „чуждото“, „родното“ и
„европейското“.
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Идеята за създаването на ново, камерно по своите мащаби експозиционно пространство в младата столица
принадлежи на Никола Танев, както
сам той свидетелства в своите спомени. Както и в други подобни случаи,
импулсът към осъществяването на
новаторски идеи и начинания идва отвън. В края на 1926 г. Танев устройва
самостоятелна изложба в Букурещ,
където несъмнено артистичният
елит вече е усвоил и асимилирал в
по-голяма степен, отколкото у нас,
западноевропейския модел на онова,
което наричаме понастоящем „свят
на изкуството“.
След завръщането си в България през
1927 г. той решава да опита и да осъществи на практика желанието си
да намери и да оформи специфично
изложбено помещение в София, където свободно и без никакви „извънхудожествени“ мотиви и съображения
той и негови колеги съмишленици ще

Както може да се установи, общият
знаменател на включените в събитието имена се простира извън сферата
на някакви мирогледни или пластически съвместни програми. 6-те не са
обединени от манифести и декларации. Свързват ги чисто приятелски
отношения. Между другото, тази
особеност на нашата художествена
сцена в междувоенния период се изразява и в мобилността на редица автори, прескачащи без проблеми от едно
дружество в друго. И все пак става
дума за художници (петима живописци
и един скулптор), които изповядват,
всеки посвоему, своята вътрешна
обвързаност и респект към постиженията на модерното изкуство в
търсения модус на претворяване и на
интегриране на неговите най-привлекателни за художника пластически,
тонални и колоритни характеристики, които ще бъдат в състояние да

Борис Денев, Портрет на Виолета Йонова,
1923 г., СБХ
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изключително качествени картини
на Никола Танев (пейзажи), на Дечко Узунов (портрети, откроява се в
частност „експресивно-конструктивистичният“ портрет на Иван Тутев
от 1922 г.), на Сирак Скитник (пейзажи), на Борис Денев (пейзажи) и на
Иван Пенков (композиции). Интересно
е да се отбележи, днес по-отчетливо
и релефно от „вчера“, че „модерните“
насоки в живописта на пейзажистите
и на портретистите се свързват по
особен начин с „родното изкуство“
на Иван Пенков. Двете насоки, независимо от това, че са различни като
жанрови особености и тематични
мотиви, изявяват далеч повече общи
моменти помежду си, произтичащи
от колоритните и пластическите
проблеми на картината.

Никола Танев, Карловски двор, 40-те години на ХХ в., Художествена галерия – Русе

успоредят, без да са налице комплекси
за малоценност, българското изобразително изкуство с това на по-напредналите страни.
Галерията на 6-те се открива на 6
февруари 1927 г. на ул. „Търговска“ № 2
в столицата. Освен изложби на членовете основатели в края на 20-те
години галерията организира представяния на Борис Георгиев, на Бенчо
Обрешков, на Ари Калъчев. Показани
са и произведения на наскоро отишлия
си от този свят Иван Милев. Интересно е, че галерията на 6-те инициира и организирането на колективна
графична изложба, факт сравнително
рядък през епохата, като се има предвид значително по-голямата популярност на живописта. В нея участват,
наред с останалите, автори като Петър Морозов, Анна Крамер, Васил Захариев и Александър Мутафов.
Твърде симптоматичен е и фактът,
че през 1928 г. самостоятелна изложба в Галерията на 6-те открива и Георги (Жорж) Папазов. Независимо от
личното си разочарование от слабия

резонанс на изявата Папазов очевидно неслучайно се насочва именно към
това експозиционно пространство,
намирайки го подходящо за своята
откровено авангардна изява.
Изложбата в СГХГ няма и не може да
има чисто реконструктивен характер, тъй като твърде малко е известно както за конкретните произведения, представени в галерията
през сравнително краткия ѝ живот
във времето, така и за нейната история изобщо. В информационното
табло в залата, отразяващо хронологията на активността на галерията,
като последна е изписана годината
1929. По-сетнешната ѝ съдба остава
недостатъчно осветена.

Иван Лазаров със своите селянки и
композициите си от войните от началото на ХХ в. в мащаб „малка пластика“, е единственият скулптор в
групата на 6-те. Той обаче, независимо от различията в „темпоритмите“ на живописта и на скулптурата у
нас тогава, се вписва безпроблемно в
общия тон благодарение на антиакадемичната си ориентация, на изследванията и на търсенията си в областта на българското художествено
наследство и на извъневропейските
култури.
В салона е показана и увеличена факсимилна репродукция на бележка на Ангел Каралийчев, поместена във вестник „Слово“ от 14 февруари 1927 г., в
която известният наш писател отбелязва дебюта на галерията.

Иван Лазаров,
Почиваща селянка,
1937 г., СГХГ

Ето защо логично изложбата е замислена, организирана и реализирана по
принципа на така наречената „представителна извадка“, популярен от
социологическата наука. Показаните произведения са взети от частни
сбирки, от СГХГ, от галерии в страната (Пловдив, Карлово, Стара Загора,
Пазарджик, Шумен). Представени са
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„Непосилно дълги прегръдки“,
реж. Галин Стоев, ThéâtredelaCité,
photo François Passerini

Александрина
Милчева
Галин Стоев
„Алегро виваче“
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Без компромиси
„Като характер съм мек
човек. Но в професията
съм безкомпромисна.
И с учениците си
съм безкомпромисна.                    
В живота съм правила
много компромиси, но             
в работата – не.“
Да започнем от хубавите спомени,
които имате. Колко години бяхте
на сцената?
О, много, но и започнах много млада.
В Шумен имаше гастрол на Варненската опера и Йоско Йосифов, който
беше главен диригент, ме чу и ме покани като хористка. Започнах с малки
роли, но в действителност не бяха
толкова малки, защото графинята
от „Русалка“ на Даргомижски си е голяма партия. Как съм се решила да я
направя, не знам. Пях и Олга от „Евгений Онегин“ на Чайковски. След това
отидох в София и постъпих в радиото, в хора на Михаил Милков. После
пак се върнах във Варна. Явих се на
прослушване и първата роля, която
получих вече като солистка, беше Дорабела от „Така правят всички жени“
на Моцарт. Беше разкошна постановка. Като една бонбониера. Бяхме
и хубав състав. След двадесет години
я пях отново във Виенската Щатсопер. В музикалната интерпретация
нямаше никаква разлика. Тогава във
Варна диригент беше Недялко Недялков, а във Виена – Лорин Маазел. Пазя
хубави спомени от тази опера. Много
я обичам. Знам колко трудно се прави
Моцарт, защото изисква специално
звукоизвличане, много точно, и много хубава техника. Във Виена правих
„Милосърдието на Тит“, пях Секстус
и имах интервю в радиото, водещият
ме попита за техниката, дали имам
проблем. А аз с такова самочувствие
казах: „Аз нямам никакъв проблем с
Моцарт“.

Казвате: „Явих се на прослушване и ме взеха“, но всеки знае колко

С оперната певица
Александрина Милчева                     
разговаря          
Светлана Попова
Марфа в „Хованщина“ в Миланската Скала

работа трябва, за да те вземат.
Вие явно сте била подготвена. Познавахте ли операта?
Като ученичка два пъти попаднах
във Варненската. Бях в единайсети клас. Първият спектакъл, който
гледах, беше „Травиата“. Толкова се
разстроих, много плаках след това. И
музиката, и драматургията, и самата
постановка бяха чудесни. Следващият
спектакъл май беше „Тоска“.

Но все пак кой ви каза, че сте
мецосопран?
Никой. Пеех в църковния хор. Даваха
ми сола. Пеех непрекъснато „Отче
наш“. С диригента, господин Зидаров,
съм работила малко, но без техника.
Може би музиката ме е водила. И сега
казвам на учениците си, че музиката
трябва да ги води. Когато правиш музика, и техниката ти ще бъде добре.
С лоша техника не можеш да правиш
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Но Ортруд не е онзи тежък Вагнер.

музика. Но когато изваеш музиката,
когато излезе от душата ти, тогава и технически нещата стават
по-добре.

Да, но видях нотите и реших, че това
не е за мен. Реших, че няма да преодолея тази партия. Написах писмо,
благодарих и се извиних, че засега
не трябва да вземам тази партия. С
никого не се съветвах, сама избирах
ролите си. Ако видя, че е нещо много
драматично, отказвам. Както „Трубадур“. Аз много късно направих Азучена.
Правих прослушване във Виена и ми
предложиха „Трубадур“. На прослушването пях шеста картина на „Аида“
и ми партнираше Тодор Мазаров. Тогава ми предложиха „Трубадур“, но казах,
че ми е рано. Изпях я след десет години
тук, в София. Самият певец трябва да
знае кое е преодолимо и кое не.

Когато работите с ученици, веднага ли определяте какъв глас е
певецът?
Да, веднага се определя къде са преходите. Нещо, което е много важно
– да определиш какъв е гласът. Аз
съм много внимателна, когато правя
тази преценка, защото може да имаш
големи низини, но да не си мецосопран.
Има много сопрани с хубав гръден регистър. Трябва да се водиш от преходите за ниския и високия регистър.
Три са регистрите, които трябва да
бъдат изравнени. Това е работата на
педагога – първо да определи какъв е
гласът.

Споменахте Недялко Недялков, но
от българските диригенти дълго
партньорство ви свързваше с Иван
Маринов.
Да, и това, което съм направила с
него, е много добро, понеже той беше
огромен музикант. Много важно е диригентите, когато са долу на пулта,
да следят какво става. Когато един
певец има проблем, просто да му помогнат. Той виждаше, когато един певец има възможност да направи чудесна фраза, и му помагаше. Такъв беше и
Руслан Райчев. Всички тези диригенти бяха наистина класа. Най-много
съм работила с Иван Маринов. И това,
което с него съм направила – „Аида“,
„Кармен“, „Момчил“, „Саламбо“, си остана като негова музикална интерпретация. Спомням си една репетиция, той ми направи забележка, беше
строг към мен. Една колежка от хора
ми каза: „Как му разрешаваш така да
ти говори. Ти си толкова голяма певица?“. А аз отвърнах: „Не му се сърдя,
напротив, за да ми направи забележка,
той е имал основание“.

Имаше ли разлика в подготовката
на един спектакъл тук и там, където сте гостували?
Не знам как е днес, но по мое време винаги се е обръщало сериозно
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Изкушението не е ли голямо?

Лаура в „Джоконда“, Театро Комунале,
Флоренция

внимание на музикалните и сценични
репетиции. Работила съм с някои от
най-добрите диригенти и режисьори.
Направих три различни постановки
на „Трубадур“ в Тулуза. Там директор
беше Никола Жоел, който после отиде
в Парижката опера. Спомням си един
тенор американец, който пееше само
фортисимо. Той го махна от състава,
както и сопрана. Беше чудесен режисьор, но разбираше и от певци. По време на репетициите сопранът непрекъснато маркираше. На генералната
той каза, че всички трябва да пеем с
глас, тя не можа да се справи с височините и той я смени. Където и да съм
ходела, имаше репетиции.

Съветвахте ли се с някого, или
сама се справяхте?
Сама. Спомням си, че след като взех голямата награда в Тулуза, директорът
на операта в Авиньон, който беше
в журито, ме покани да пея Ортруд
от „Лоенгрин“ на Вагнер. Аз Вагнер
го избягвам. Правила съм Песните по
Везендонк с оркестър. Иначе много
харесвам музиката му и по-специално
оркестъра.

Голямо е, но е по-добре така. Една
нотка на съмнение да има… Така отказах на Караян за Еболи. После я направих в Париж и пак не можех да повярвам, че аз съм изпяла тази партия.
Аз се страхувах от първата ария, която е много по-трудна от тази в пета
картина.

Остана ли неизпълнена партия?
Било защото сте отказали, а след
това не ви е предложена, или пък
защото никога не є е дошъл ред?
Не. За случката с Караян, който след
това ме забрави, един приятел ми каза:
„Това е най-голямата грешка в живота
ти“. Но не съжалявам за това.

Къде нареждате Шарлота?
Шарлота не съм пяла на сцена. Направих я концертно във Франкфурт с
Алфредо Краус. Но не съм имала предложение за спектакъл. Специално последната картина е много красива и
трудна. Един певец, когото аз много
харесвам, Йонас Кауфман, толкова
красиво прави образа на Вертер. И
като го слушам, си мисля: „Защо едно
време не беше той, за да пея с него!“.
По-красиво изпята ария на цветето в
„Кармен“ не съм чувала.

Не мога да повярвам! Все пак
„Кармен“ сте правили с Пласидо
Доминго.
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О, да, но Йонас Кауфман я прави
по-красиво. Въпреки че Доминго ми е
любимият певец. Той е и невероятно
колегиален.

Какво мислите за обвиненията към
него в непристойно поведение?
Ужасно е това, което правят с него.
Ако тези певици бяха успели, никога
не биха направили нещо подобно. Биха
му се възхищавали. Какво е това – след
толкова много години? Не разбирам.

Но вие многократно сте се срещали
на сцената.
Да, пък и тогава бях млада и хубава.

Да не би тази галантност, за която говорите, да се тълкува като
задиряне?
Той просто е мъж. Като характер е
топъл, колегиален. Имам с него чудесен случай в „Кармен“ в Барселона. Той
пее арията на цветето, но целият е
в пот, а аз съм седнала на стол. Той се
навежда над мен и държи ръката ми, а
върху нея капят капки пот. След арията включването на Кармен е много
особено и на някои певици им даваха
тон, за да започнат: Non, tu ne m`aimes
pas. А аплодисментите за него бяха
невероятни и чувам, както сме застинали неподвижно, той ми подава
тона. (Изпява първата фраза от своята партия.) А аз се чудя какво е това.
После се сетих, че той, за да не забравя по време на аплауза къде трябва да
вляза, ми изпява нотата. Аз му казвам
тихичко, че ще се оправя, и му показвам да погледне към балкона. А там на
един бял транспарант с големи черни
букви е написано: „Пласидо, Барселона,
завинаги“. После си мислех – вместо
да се наслади на успеха си, той мисли
за мен. Невероятно! С него съм пяла и
„Самсон и Далила“ в Мадрид. След като
свърши спектакълът, едната половина от публиката викаше „Пласидо“,
другата половина – „Далила“. Правили
сме и „Адриана Лекуврьор“ в Мюнхен и
за този спектакъл получихме наградата на пресата. В едната сцена на срещата между Маурицио и Принцесата
има една ария, която е две странички

– толкова е красива – Anima o stanca,
а той я направи невероятно. Аз знам,
че той я пее не за моята героиня, а за
Адриана, но сълзите ми потекоха от
вълнение пред красотата на пеенето
му. Трябваше да съм ядосана, но излязох от образа, толкова беше божествено. Как можеш да омърсиш такъв
творец?
Пяла съм и с Карерас, и с Павароти. С
Павароти имах интересен случай – в
„Бал с маски“ в Метрополитън. Той си
изпълнява арията, като я прави много
технично. Аз бях толкова възхитена,
че след аплодисментите, които, разбира се, бяха възторжени, настъпва
пауза и аз се питам защо не започват.
Дирижира Ливайн. И изведнъж се сещам, че е мой ред... Било е за секунди,
но толкова бях запленена от него.
С Карерас съм пяла „Кармен“ във Верона. Там се срещнахме за първи път.
Беше много мил. Излизам на сцената
и той ме посреща: Ma come sei bella.
Дали за да ми даде кураж, но толкова
мило ме посрещна: „Колко си хубава“.
После пак пяхме в „Кармен“ в Цюрих.
От тримата той има най-красив глас,
най-топъл. Казват, че не бил добър
като артист, но аз не мисля така. В
последното действие на „Кармен“ той
идва да се срещне с Кармен, която го
чака пред коридата. Той пристъпва на
колене. Виждам го и сега, с физиономия
на измъчен нещастник. Нещо, което
опровергава всички други твърдения.
Само това идване към Кармен, без
дори да е запял, никога няма да забравя. Слава богу, че имам такива спомени
и че съм пяла с най-добрите.

А разочарования имали ли сте?
Негативни критики съм имала само
тук. И то не бяха много справедливи.
Спомням си, правихме Реквием в Швейцария с Филхармонията, с Хоровата
капела. И тамошната преса ме отличи сред всички. Тук излезе критика,
все едно Реквиемът е с трима солисти
без мецосопран, а Капелата и аз бяхме
отличени. Спомням си като направихме „Кармен“ тук. Дирижираше Иван
Маринов и музикално всичко беше
изпипано. Една критичка написа, че

аз съм повече за бароков дворец, а не
съм Кармен. Какво искаше да каже, се
чудя и до днес? А това е операта, която съм пяла най-много. И за всичките
си роли съм получавала само похвални
критики. А ето, тук казаха, че не съм
подходяща за Кармен. И още нещо,
което ме беше разтърсило. Прибирам се с голямата награда от Тулуза.
Добре че нямаше българин в журито!
Оттук ме пуснаха много трудно и
дори Христо Бръмбаров казал: „Вие
я пускате, но награда не очаквайте“.
А аз взех голямата награда. След година се провеждаше нашият конкурс
за млади оперни певци. Носители на
голяма и първа награда от световни, големи конкурси имат право да се
явят направо на втори тур. И започна едно издевателство да се явявам
на вътрешните пресявания, което
аз категорично отказах. След като
видяха, че няма да се съглася, ми разрешиха. Малко преди началото ми се
обадиха и казаха, че не мога да се явя,
защото не съм работила с Маестрото – с Бръмбаров. И не ме пуснаха.
Ето, това е разочарование и голяма
обида. След конкурса в Тулуза дадох на
един критик всичко, което имах като
отзиви от пресата във Франция, а у
нас излезе само едно съобщение, че
съм получила награда. И аз го питам:
„Затова ли ви дадох отзивите?“, а
той: „Вие какво си въобразявате, че
ако се явите тук, ще вземете някаква
награда?“.

Но обидата не се е отразила на борбения ви дух.
Сигурно, въпреки че аз като характер
съм мек човек. Но в професията съм
безкомпромисна. И с учениците си съм
безкомпромисна. В живота съм правила много компромиси, но в работата –
не. Затова и чувствам удовлетворение от това, което съм постигнала
като певица и като педагог, защото
днес по света пеят мои ученици.

Изпълнили сте и много камерна
музика.
Работех много със Светла Протич,
преди това – с Атанас Атанасов. Той
много държеше да следваме големите
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А лександрина
Милчева

Александрина Милчева е родена през 1934 г. в Смядово.
Завършва гимназия в Шумен.
Първата сцена, на която пее,
е Варненската опера. След
това учи пеене при проф. Георги Златев-Черкин. През 1966 г.
печели Голямата награда на
Международния певчески конкурс в Тулуза. След две години
вече е солистка на Софийската опера. През 1994 г. създава
Международната оперна академия „Сакра“ в Балчик, където през летните месеци при
нея пристигат певци от цял
свят. Целите на академията
са техническо и вокално усъвършенстване на оперните
певци, както и обучение на
млади вокални таланти. В последните години тя работи
с учениците си само в София.

певци преди нас. С него също направихме много рецитали. Със Светла
търсехме и подготвяхме различни
програми. Имахме два концерта в Миланската Скала, в Перуджа, Флоренция, Брюксел, Париж – с разнообразни програми. Първата беше с руска
музика. Годината, когато направих
„Хованщина“ в Скалата, беше година
на Мусоргски и направихме Детския
ъгъл заедно с песни от Рахманинов и
Чайковски. Вторият рецитал беше
с песни на Рихард Щраус, Брамс, Хуго
Волф и Дебюси. Тя много ми липсва и
като приятел, и като музикант, след
като замина за Япония.

Правехте и концерти с Виктор
Чучков.
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Той организираше конкурс в Добрич и
Албена, аз бях в журито за певците.
Според регламента и членовете на
журито – тези, които могат, изнасят
концерт. Постепенно започнахме да
работим с него. Първият ни концерт
беше на „Варненско лято“. Бяхме поканени в Холандия, имахме концерт и
в Охрид.

Записите ви не са много, за жалост.
Слушате ли ги?
Не, аз и тогава не ги слушах, защото
никога не съм се харесвала.

Защо всички певци така казват?
Не знам. Баща ми много обичаше да
слуша мои записи, но аз не. Дори когато предават нещо с мен, не ми е приятно. В Пловдив бяха организирали
среща с публиката, пуснаха една картина от „Кавалерът на розата“ и се
гледах, ща – не ща. Открих, че първо,
съм била хубава, и после, че съм пяла
много хубаво. Та разбрах, че съм била
добра и като певица.

Значи е бил прав Карерас.
Да, да (смее се). При това Октавиан е
много трудна партия. Сега като работя някои сцени с учениците си, виждам колко е тежко. Но и постановката
беше много хубава… От Рихард Щраус
съм пяла и Иродиада от „Саломе“ във
Виенската опера, но тя е по-малка
роля. И „Арабела“.

Все най-известни заглавия са в биографията ви. Нещо по-неизвестно?
Много малко. В Скалата правихме една
опера на Лучано Берио – много модерна и като музика, и като постановка.
На премиерата едни викаха браво,
други свиркаха. Спомням си, една възрастна, мъничка женичка с шапчица
застана точно зад диригента. Ние сме
излезли да се поклоним, а тя си сложи
ръцете пред устата и се провикна:
Vergognatevi (Засрамете се). И сега ме
напушва смях. Това беше най-модерната опера, в която съм пяла.

А белкантото?

„Пепеляшка“ на Росини, но ми беше
много трудно. След арията накрая
се чувствах изцедена. Аз нямам тази
подвижност на гласа, необходима за
неговите роли. Спомням си, като започнах да я правя, беше едно ужасно
виене (смее се). Постепенно я направих, но повече не. От Доницети направих „Фаворитката“, и то на френски. Пях я в Гент и Брюксел. Това е
хубава партия за мен.

Работили сте с Никола Жоел. Тогава кой беше водещ – певецът, диригентът, режисьорът?
За щастие беше синхрон между режисьор, диригент, певец. Никога не
са ме карали да пея с гръб към публиката, да правя неща, които са трудни като движение. Били сме заедно.
Доста работих с Жоел, но той беше и
музикант. С него направих „Арабела“
в Тулуза.

В кой театър сте се чувствали
най-добре?
В Тулуза и в Париж. И в Скалата, която ми е най-близка, защото след това
започна голямата ми кариера. Тогавашният артистичен директор ме
чул в Перуджа – във „Весталката“ и в
„Олимпия“ на Спонтини, и ме покани в
Скалата. Дирижираше Джанандреа Гавацени, а оркестърът беше на „Санта
Чечилия“. По време на репетициите
чувам, че другите пеят на френски, а
аз съм ги учила на италиански. Оказа
се, че импресариото не беше ме предупредил да пея оригинала. Имах два
дена да обърна текста, плюс промените в партитурата. Успях да се справя,
но това беше най-големият кошмар в
моята кариера.

Къде публиката е най-любвеобилна?
Навсякъде, когато те хареса. Найдълги аплодисменти сме имали с Доминго във Виена в „Кармен“. Толкова
много пъти се пускаше и вдигаше завесата. Накрая пуснаха желязната
завеса и излязохме отстрани, за да си
вземем довиждане с публиката. Никога
не ми се е случвало, беше исторически
спектакъл.
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От две години Галин Стоев е директор на Националния театър в Тулуза,
който вече се казва ThéâtredelaCité.
Отвъд цифрите – какво е съхранила емоционалната памет на един от
най-успешните български творци зад
граница, защо са важни емоциите и
вдъхновението, отварянето на театъра към хората и случващото се в
обществото.

Емоционалната ви памет какво е
съхранила за изминалатa 2019, втората ви година като директор на
ThéâtredelaCité в Тулуза?
Емоционалната крива на преживяванията ми е раздробена и си давам ясна
сметка, че не мога да я навържа в общ
наратив, още по-малко да изведа от
нея еднозначен смисъл. Позицията,
която заемам, не ме прави автоматично директор, аз ставам директор
постепенно и това се случва чрез изборите, които правя, чрез решенията, които провеждам, и чрез вярата
(или пък съмнението), че това поражда смисъл. Театралната институция
е умален модел на обществото, в което живея и работя, и в този смисъл
тя е населена със същите емпатия и
антагонизъм, които моделират социалната тъкан като цяло. Интересното е, че и аз като повечето хора
съм склонен да помня и съпреживявам
проблемите и конфронтацията много повече от щастливите моменти.
А те не са малко и са свързани с художествените ми избори и проекти.
Моята първа режисьорска работа в
театъра беше „Непосилно дълги прегръдки“ (Insoutenables longues étreintes)
на Иван Вирипаев. И това представление се превърна в мощен символичен
жест, който разказва историята на
четирима млади герои от Източна

„Непосилно дълги прегръдки“,
реж. Галин Стоев, ThéâtredelaCité,
photo François Passerini

Европа, изгубени между Берлин и Ню
Йорк и търсещи удоволствие и смисъл в свят, който не може да им предложи нито едното, нито другото.
Спектакълът се превърна в събитие,
защото успя да напипа пулса на огромната промяна в екзистенциалната
парадигма на цяло едно поколение.
Получихме наградата на Асоциацията
на френските критици и подготвяме
турне през 2021 г.
През ноември излезе и първата ми работа на голяма сцена в Тулуза – „Двойното непостоянство“ на Мариво,
емблематичен класически текст от
1723 г. Това е една на пръв поглед безобидна романтична комедия, която
обаче изследва дълбокия класов антагонизъм и омразата между богати и
бедни. Манипулацията, която се разгръща, развивайки чисто политически
стратегии и пласирайки ги в полето
на интимното, напомня на „Опасни
връзки“ на Лакло. Представлението
ще се играе от 9 май до 6 юни в Париж,
в Театъра на Европа „Одеон“.

С режисьора       
Галин Стоев
разговаря              
Мария Панайотова
През 2019 г. лансирахме и първото
издание на Международното биенале за сценични форми в Тулуза, което
предизвика силен отзвук както сред
зрителите, така и сред професионалистите. Всичко това са позитивни
знаци, които поставят театъра в
Тулуза в един по-широк национален
и международен контекст. А на мен
това ми дава може би ефимерно, но все
пак окуражаващо усещане, че успявам
да произвеждам някакъв смисъл.

A в рационален план каква беше
2019 г.?
Интензивна и с много предизвикателства. За разлика от България
социалното напрежение във Франция бързо намира форми, чрез които да се изрази. Огромно количество
хора манифестират и се включват
в движението на „Жълтите жилетки“ или пък в националната стачка,
предприета от синдикатите срещу
пенсионната реформа. Това има пряко въздействие върху дейността ни
и води до анулиране на представления и финансови трудности, с които
трябва да се справяме. Ала подобна
ситуация поставя и фундаменталния
въпрос за смисъла и отзвука на онова,
което правим в един по-широк социален контекст, отвъд злободневието, напрежението и фрустрациите.
Вече на всички е ясно, че не можем да
битуваме до безкрай в един артистичен балон и да се държим така, сякаш
случващото се на улицата не ни засяга. Само художествените избори не
са достатъчни. Отворихме вратите
на театъра и инициирахме дебати с
протестиращите, с артистите, със
скептиците и с онези, които са убедени, че сме свидетели на безпрецедентна революция, която неминуемо
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ще промени нагласите ни. Екологичната катастрофа, преселението на
хора, засилените националистически
и популистки тенденции – това са
теми, по които сме длъжни да дебатираме, ако искаме театърът да бъде
жива арена за социално развитие, а не
просто място за консумиране на култура от една привилегирована прослойка в обществото.

потенциал. Това включва инициативи,
които не бива да остават само частни или спорадични. Освен задължителното изучаване на театър в училище
(което може да се случи и тук при наличие на адекватна политическа воля)
самите театри във Франция развиват свои идеи, адаптирани към съответния локален контекст. Вече е ясно,
че наличието на театър с отворени

„Двойното непостоянство“, реж. Галин Стоев, photo Marie Liebig

Как търсите и намирате нова театрална публика?
Цял живот съм смятал, че театърът
е отделна реалност, която се подразбира от само себе си и няма нужда
да бъде обяснявана, оправдавана или
пък защитавана. Едва в последните
години започнах да проумявам простия факт, че зрителите не растат
по дърветата. Те се отглеждат, те
се подготвят, те се инициират. Така
както аз, попадайки на седемгодишна
възраст в театралния състав „Златното ключе“ на Катя Папазова, бях
въведен в абсолютно нов и магичен
свят, в който творчеството беше
единствената легитимна реалност,
така и утрешният театрален любител трябва да има място, време
и пространство, където да открие
и развива собствения си творчески
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врати в центъра на града не е достатъчно условие, за да влязат хората в
него. Има цели прослойки от населението, които по социални или културни причини не идват в театъра. Много хора смятат, че това не е за тях,
че е скъпо удоволствие или пък, че не
познават културните кодове и заради това не се чувстват легитимни да
прекрачат прага на подобна помпозна
институция. Тогава театърът трябва да намери начин да отиде при тях.
Ние например развиваме програма,
наречена „За първи път на театър“.
След поредица от срещи и неформални разговори с асоциации, работещи в
проблемните квартали и с жителите
на тези предградия, създаваме групи от потенциални зрители, с които
правим ателиета, четем откъси от
пиеси или просто импровизираме, за

да може, когато тези хора дойдат на
съответното представление, да разполагат с достатъчно елементи, да
знаят какво включва производственият процес на едно представление и
най-вече да се почувстват приобщени
и съпричастни към случващото се. Някои от тях се превръщат в ревностни фенове и започват да водят свои
приятели или роднини, въвеждайки ги
в изкуството да бъдеш зрител. Предвиждаме проекти с т.нар. градски поети, сламъри, рапъри или пък стрийттанцьори, които да преподават
своите техники на деца и тийнейджъри, за да им покажат, че има много
и различни форми на самоизразяване
и че насилието не е единствената
перспектива, когато искат да се наложат или да заявят себе си. Фоайето
на театъра е превърнато в co-working
space, където може да дойде всеки и да
ползва базата като място за работа,
четене, среща с приятели… Всичко
това е възможно заради сериозните
регулации и подкрепата за подобни
проекти от страна на държавата
или пък на региона. Още веднъж повтарям, това е въпрос на държавна
политика и на стратегическа мисъл.
В това отношение културната политика в България е смайващо инертна
и неадекватна. И тук има достатъчно инициативи, идващи от асоциации
или частни лица, и държавата с нейните структури дори няма нужда да
открива топлата вода. Трябва просто да реагира гъвкаво на позитивните практики и да им осигури необходимата подкрепа, за да се развият,
но тя дори и на това не е способна. И
това води до огромно разхищение на
социална енергия.

Скоро попаднах на една мисъл: животът e комедия за онези, които
мислят, и трагедия за онези, които
чувстват. В работата ви като режисьор и директор как балансирате между мислите и чувствата?
Трудно ми е, защото обикновено в
театъра се работи с емоции и едно
представление често може да бъде
разглеждано като лабиринт от взаимоизключващи се чувства, в който зрителят да се изгуби и евентуално да стигне до място, където
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това, за което в крайна сметка всички
мечтаем, е умът и сърцето да се научат да танцуват заедно и да не се настъпват при всяка по-сложна стъпка.

Като средностатистически зрител май все повече използвам театъра, който си избирам да гледам,
за осъзнато „емоционално отвличане“. Ако погледнем така на нещата
– вие обичате ли да режисирате
това своеобразно „отвличане“ на
емоциите на зрителите в залата,
а и на актьорите в представлението? Правите ли си предварителна
стратегия? Или оставяте нещата
в ръцете на съдбата?

„Непосилно дълги прегръдки“,
реж. Галин Стоев,
photo François Passerini

сложността на онова, което изпитва
и преживява, да бъде приемана безрезервно. Нещо като сдобряване със
собствената ни парадоксална природа. Докато във функцията на директор е задължително „рациото“ да е
присъстващо във всеки един момент,
а изборите, които се правят, да са
повече стратегически и по-малко
емоционални. Тук огромна помощ ми
оказва моят екип, който е мотивиран
и достатъчно добре структуриран,
за да поеме огромна част от работата. Ала основният елемент си остава
човешкият фактор и способността
така да предадеш дори и най-щурите
си идеи, че те да заразят хората.

Аз работя с жива материя и трябва да
съм добре подготвен, за да мога, когато почна работа, да забравя всичко
научено и да се водя от инстинкта
си. Но инстинктът се тренира и в
този смисъл опитът играе огромна
роля. Всички мечтаем за свят, в който всяко нещо да е на мястото си и
животът да тече през нас по възможно най-пълноценен начин. Това е
екстатично състояние, в което дори
не задаваш въпроси, защото знаеш и
усещаш всичко. Ако това може да се
нарече емоционално отвличане, аз съм
„за“. Но емоционалното отвличане не

трябва да ни анестезира. То би трябвало да ни тегли нагоре и да ни прави по-съзнателни. Живеем в свят, в
който реалността ни се изплъзва все
повече и повече, за сметка на някакъв
илюзорен виртуален живот, който ни
дава усещане за легитимност. Всеки
има своя аватар в социалните мрежи,
който често е приумица на изкривените ни представи за нас самите. Ние
трупаме измислица след измислица
за собствения си живот и в крайна
сметка нямаме никакво влияние върху
непосредствената реалност. Властта върху нея ние делегираме на други
сили, тези на политиците, на финансовата система, на бизнеса или на
алгоритмите, които следят и регистрират всяка наша стъпка във виртуалното пространство. Знаете ли,
че след пет години Гугъл ще познава
вашите нужди и вкусове много повече от вас самите, защото, за разлика
от вас, той ще помни и ще разполага
с данните от всяко ваше кликване.
Така алгоритми ще решават вместо
вас кои новини да ви предлагат да четете, от кой сайт да си пазарувате,
какви реклами да гледате и с кого да
се сприятелявате в социалните мрежи, за да имате правото да живеете
на тази планета. Това е повсеместна

„Двойното непостоянство“, реж. Галин Стоев, photo Marie Liebig

Имате ли подписан договор за сътрудничество между ума и сърцето?
И спазвате ли го?
Нямам договор, по-скоро става дума
за непрекъснати уговорки за сваляне
на напрежението, за спиране на огъня
или пък за временно примирие. Мисля,
че ограниченията, налагани от всяка
една от страните в този постоянен
процес на договаряне, играят важна
роля в еволюционното развитие както на ума, така и на сърцето. Защото
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Галин
Стоев

Галин Стоев е роден през 1969 г.
във Варна. Завършил е театрална режисура в НАТФИЗ при
проф. Крикор Азарян. Дебютира
като режисьор с постановка
на „Илюзията“ по Пиер Корней в
Драматичния театър в Сливен
(1992). Има постановки в Театър 199, Младежкия театър,
Театър „Българска армия“, Народния театър, Варненския
драматичен театър и др. След
2000 г. поставя в Белгия, Франция, Русия. През 2005 г. основава
собствена театрална компания в Брюксел – Fingerprint, където поставя „Кислород“ от Иван
Вирипаев, представен на 61-вия
фестивал в Авиньон. Работи с
Комеди Франсез, театър „Ла
Колин“ в Париж, BAFF theatre в
Антверпен и др. От началото
на 2018 г. е директор на Националния театър в Тулуза, Франция. Дебютът му в киното беше
с филма „Безкрайната градина“,
2017 г. (вж. сп. „Култура“, 2018/4).

роботизация, за чиито последствия
все още нямаме никаква представа,
ала тези процеси са вече в ход и са
необратими. Което означава, че човек трябва да развие абсолютно нови
съпротивителни механизми, чрез
които да отстоява свободата си и
да еволюира отвъд технологичния
напредък. А той може да ни предложи комфорт, но ако този комфорт ни
приспива и притъпява сетивата ни,
ще се окаже отровен подарък.
В този смисъл театърът е интересен феномен, особено в един свят на
отчуждение и редуциран жив контакт. В театъра хората споделят
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общо време-пространство и в това
е огромната му сила. А как вече тя се
прилага, е друг въпрос. За да правиш
качествен театър днес, необходимите професионални качества вече не
стигат. Трябва да се трансцендира
тази опитност и да се качва на друго
ниво на съпреживяване, на друго ниво
на прочит, тълкуване, позиция или
призив. В този смисъл е добре човек да
следва собствения си инстинкт, но за
да го прави ефикасно, той би трябвало
да знае да го декодира и превежда на
разбираем за другите език. Това е изкуството да живееш в социум. И тук
само чувството не стига. Стратегическата мисъл е и идеалната мисъл,
тоест тази, която бива задвижвана
от идеали. В крайна сметка степента
на съзнателност определя взаимоотношението на разум и чувства.

Вие сте част от едно театрално
поколение, кръстопътно в същността си, но и достатъчно космополитно, с реализация и много
проекти както в България, така
и извън нея. Какво е да погледнеш
на един малък свят/пазар (какъвто
е театърът в България) отвън?
И „големината“ на този театрален свят/пазар променя ли се с
времето?
Ако трябва да бъда откровен, не познавам процесите в съвременния български театър, просто защото от
години не участвам активно в тях.
Спорадичните ми работи тук от последните десетина години стоят повече като изключения. Аз не познавам
и зрителя, нито неговите очаквания,
нито защо ходи на театър. Всеки театрален живот има своя пулс, консистенция, интензитет. Всичко това
ми убягва и не съм сигурен, че мога
да давам мнение. Онова, което прави
впечатление отвън, например е липсата на осъзната връзка между театралните практики и актуалните
социални процеси в обществото. Почти никой не дебатира подобни теми
и рядко се сеща да потърси връзка
между работата си и евентуалния
ѝ резонанс в обществото. Подобни
опити се случват в независимия театър, но официалните структури,
които би трябвало да структурират

театралния процес или да помагат
силните му тенденции да стават все
по-видими, същите тези структури
битуват в някакъв паралелен свят и
са абсолютно непригодни като функция, философия и стратегия. Другото
изненадващо е защо българският театрален контекст продължава да е
толкова затворен, защо толкова малко чужди театрални практици работят в България и защо толкова малко
български артисти пътуват извън
граница. В резултат от тази затвореност самите театрали тук гледат на продукцията си като на нещо
вторично. Което е печално, тъй като
тук има силен творчески потенциал,
който обаче бива разхищаван от една
неадекватна културна среда. Крайно време е да дойде ново поколение, и
то не само режисьори и актьори, но и
директори на театри, които да не са
задължително резултат от политически назначения. Крайно време е извънинституционалните инициативи
на будни млади хора да получат полагащата им се гласност, защото, ако
нещо успее да разклати статуквото,
то това ще са именно тези инициативи, а не партийни директиви, спуснати отгоре.

Гледах ваши стари интервюта
в нета и попаднах на едно, което
дадохте „кацнал на едно дърво“.
Ясна е цялата символика на тази
„случка“ и нейната връзка с „Безкрайната градина“. И ми се иска за
финал да ви попитам дали често
ви се случват такива неща – да се
покатерите на дърво, да скочите
нарочно в някоя локва?
Все по-рядко и по-рядко. За да прави подобни неща, човек трябва да е
вдъхновен. Или пък дръзновен, сиреч
да дръзва. Имам неприятното подозрение, че с възрастта нещата, които
могат да те накарат да скачаш като
пружина, стават обратнопропорционални на натрупаното знание, на натрупаната опитност, на натрупаната тъга. Но пък с годините се появява
покой. А при покой светлината винаги
е по-силна и дърветата и локвите се
виждат по-добре, а с тях и възможностите за кацане и скачане.
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„Алегро виваче“ на
С екипа на музикалното
предаване на програма
„Хоризонт“ на БНР                                
разговаря             
Светлана Димитрова

фотография Георги Бангиев

Ирена Гъделева, Татяна Иванова, Росица Кавалджиева, Красимира Йорданова – това е екипът на музикалното
предаване на програма „Хоризонт“
на БНР „Алегро виваче“. Всеки вторник в 21:05 часа прозвучава познатият сигнал – трета част Allegro vivace
на Бранденбургски концерт №3 в сол
мажор на Йохан Себастиан Бах. Той е
излъчен за първи път в ефира на 7 януари 1990 г. В екипа на първите издания
са Людмила Спасова, Олга Камбурова, Румяна Карадимчева, Светлана

Димитрова. Тогава предаването се
излъчва в събота, а от есента на
същата година е преместено във
вторник.

Какво означава всеки вторник да
правиш музикално предаване по
„Хоризонт“?
Ирена Гъделева: Вече двадесет и
пет години съм в екипа на предаването. Според мен думата е отговорност. Отделно е удоволствието да

работиш нещо, което винаги си искал
да работиш.
Татяна Иванова: Моите години са
двадесет и две, а преди това съм
участвала с някои репортажи и интервюта. Аз също смятам, че основната дума е отговорност, защото
попаднахме в една машина, която
беше вече завъртяна, с много добре
измислена структура на предаването,
която следваме и днес. Освен че гоним
най-най-актуалното – в седмицата,
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в деня, в мига дори, имаме и половин
час исторически рубрики, които са
особено ценни – сред тях е „Помните
ли“ със спомени за български музиканти, които днес все по-малко хора познават. Представяме и нови записи и
дискове. Тази структура се стремим
да пазим и същевременно да бъдем
актуални.
Росица Кавалджиева: Аз съм от двадесет и една години в предаването.
Моята голяма любов е репортерската работа. Спомням си, че в началото
се учех от колегите преди мен как да
задавам интересни въпроси на събеседниците. След време установих, че
вече имам много интересни въпроси,
но те се повтарят. И тогава разбрах,
че трябва да се фокусираш не върху
въпроса, а върху събеседника. Да научиш за него всичко, което е възможно.
Сам да си зададеш въпросите, които
те интересуват, да си представиш
какво би интересувало твоите слушатели. И така започна истинската
репортерска работа.
Красимира Йорданова: Аз съм от петдесет и три години в радиото. В началото бях наблюдател на цялата история – как се създаде това предаване,
но бях много горда, защото екипът
беше от моята редакция – млади, знаещи, амбициозни. Нямаше как да не се
получи. В началото бях като пожарна
команда – да подам нещо, да направя
музикално оформление. След това си
намерих мястото и съм много щастлива, защото то е ъгълче за спомени.
В поредицата „Годишнини“ представяме композитори с по-интересни и
забавни моменти от тяхната биография. Другото е любовта ми – „Помните ли“. Там са музикантите, създали
професионалната ни музика, тези от
средата на миналия век, които днес
са напълно забравени. Усилията са огромни, защото за някои от тях няма
информация дори кога са родени. И
много малко от тях имат записи. Тук
безценни са материалите от нашия
„Златен фонд“.
И. Г.: Към тези исторически рубрики има голям интерес и те дори са
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единствената следа в интернет
пространството за някои от българските музиканти.
Т. И.: Срещите и контактите с големи музиканти са изключително ценни
и интересни и са голяма привилегия.
„Алегро виваче“ си е създало този авторитет – големите музиканти да
откликват само на нас. Благодарение
на този авторитет ние имаме достъп
там, където други нямат.

През годините „Алегро виваче“ се
мултиплицира. Известно време освен във вторник предаване със същото име има и в четвъртък, впоследствие изместено в събота. То
след време се превръща във „Вива
ла музика“. През 1991 г. започва и
класацията „Музикант на годината“. Тази година вече е открита
възможността за номиниране и
гласуване в различните категории.
И. Г.: Това ще бъде двадесет и деветото издание. Класацията е направена да е възможно най-трудна, защото
искаме в концерта да участват избраните творци в различните категории. Когато разберем кого избират
нашите слушатели, едва тогава започваме да търсим дата в зависимост
от свободните периоди на победителите. Така че никога нямаме шанса
да обявим едновременно анкетата и
концерта. Понякога изборът на дата
за галаконцерта става много бързо, а
друг път се случва с много преговори.

Но имате друга определена дата,
на която ще празнувате юбилея на
предаването.
И. Г.: Да, тази година искаме да оставим нещо за този юбилей. Имаше
няколко идеи, на които откликнаха и
ръководството на радиото, и някои
музиканти. На 5 март в Първо студио на БНР са поканени тримата носители на наградата Олга Камбурова,
създадена в памет на създателката
на класацията. Досега нейни носители са трима млади музиканти, които
приеха да участват в концерта. Това
са: първият носител, китаристът
Георги Димитров, който в момента

е студент в Грац, вторият носител,
пианистът Николай Димитров, който
учи в Грьонинген, третият е тромпетистът Георги Грозев, който все още
е в България. Концертът ще бъде камерен, като самите те предложиха,
ако намерят нещо, да свирят и заедно.
Много отзивчиви и талантливи млади музиканти. Входът за концерта
е свободен. Другата ни идея е като
подарък за публиката да издадем нов
компактдиск с изпълнения от церемониите „Музикант на годината“ от
2009 до 2018 г. Първият диск беше
издаден за 20-годишнината на предаването. Имаме и още една идея, която трябва да координираме с проф.
Пламен Джуров, свързана е с конкурса за композиция „София“ на камерен
ансамбъл „Софийска солисти“. Той се
провежда всеки път по определено
задание и тази година то да е Allegro
vivace.

През тези години слушателите на
предаването определиха за „Музикант на годината“ Васил Арнаудов,
Емил Табаков, Минчо Минчев, Людмил
Ангелов, Гена Димитрова, Иван Спасов, Теодосий Спасов (два пъти), Анна
Томова-Синтова, Райна Кабаиванска
(два пъти), Виктор Чучков, клавирното дуо Аглика Генова и Любен Димитров, Васко Василев, Росица Баталова, Светлин Русев, Красимира
Стоянова, Татяна Колева, Веско Пантелеев-Ешкенази, Йордан Камджалов, Найден Тодоров (два пъти), Мичо
Димитров, Ваня Монева, хор „Бодра
песен“ – Шумен, с диригент Деница
Узунова, Националния филхармоничен хор „Светослав Обретенов“ с
диригент Славил Димитров и Мария
Цветкова-Маджарова.
Статуетката, която получава всеки
един от тях, е на скулптора Христо
Илиев. Освен това през годините са
добавяни и други категории – „Активна творческа дейност“, „Ансамбъл на
годината“, „Музикален проект на годината“, „Премиера“, „Дебют“, „Млад
музикант на годината“.
Срокът за гласуване на сайта на БНР е
до края на февруари.
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Тежестта

на името
С Георги
Папакочев
разговаря            
Оля Стоянова

по-бързо въздействащи, по-лесно постижими и по-ефектни от „хилядата
думи, на които се равнява една рисунка“, както гласи древна китайска
мъдрост.

Но всички, които снимат, ли се превръщат във фотографи?
Днес почти всеки снима по някакъв начин, и то с ясното съзнание, че ако не
предложи някакво изображение, което
да илюстрира образно неговата мисъл, малцина биха обърнали внимание.
Фотографиращият си дава сметка, че
колкото по-интересна, по-ефектна и
любопитна е една снимка, дори технически некачествена, толкова повече
„харесвания“ ще събере в социалните мрежи и съответно ще привлече
по-голямо внимание към своето дребно, средно, голямо, а може би гигантско послание.

Георги Папакочев, фотография Начо Каменов-Кубето

Повечето фотографи казват, че
са стигнали до фотографията
през рисуването. Можеше ли да не
посегнете към фотоапарата, да
бъдете журналист и това да ви е
достатъчно?
Нека да дефинираме понятието „фотограф“ преди всичко. Днес всеки е
фотограф. Вие правите ли снимки?
Снимате ли децата си? Правите ли си
селфи? Да, това означава, че вие сте
фотограф.
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Голяма е разликата между фотограф и любител, дори днес,
когато светът се напълни с
фотографии.
По-скоро светът живее в космос от
изображения. Те са навсякъде – в интернет, в медиите, независимо дали
са електронни, или традиционни, в науката, изкуството, рекламата и къде
ли още не! Вече едва ли можем да си
представим света около нас без тях.
Освен това изображенията са много

Но през последните години има съпротива дори сред фотографите,
която неминуемо се поражда, щом
си заобиколен от един снимащ свят.
Сред кои фотографи обаче? У масовия
снимач, който е дал хиляди левове за
хубавото си телефонче с добра камера, за когото най-голямото щастие е
да създава безброй цифрови изображения и да ги качва във Фейсбук, където
неговите приятели от виртуалния
свят ще могат да видят къде е ходил, какво е правил, с кого се е срещал?
Или у професионалните репортери,
които чрез образната журналистика
имат задължението да информират
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публиката за случки и събития, до
които тя обикновено няма достъп?
Същото е и с видеоклиповете в Ютюб
например. Там визуалната вселена
също е необхватна, но в нея всеки гледа онова, което има някакъв смисъл
за него, заснето е добре и притежава информационна или познавателна
стойност. Голямата илюзия на повечето създатели на цифрови картинки
е, че те правят фотография или кино.
Нищо подобно. Те по-скоро създават
графични файлове, докато фотографията в нейния класически смисъл е
нещо доста по-различно, да не говорим за киното! И още нещо – днес никой, дори и най-сериозните критици
не оспорват факта, че освен всичко
друго фотографията е и изкуство.
Просто „светлописът“, както понякога наричат физико-химичното, а сега
и цифровото създаване на образи, е
не само бърза новинарска медия, но и
неделима част от художественото
изящно изкуство. Затова и съществуват жанрове като документална
фотография, фотожурналистика, художествена или артистична фотография. Удивителното е, че в технологично развития свят дори радиостанциите, нямащи нищо общо с
изображенията, се ориентираха към
образното представяне на своите
послания. Преди петнайсетина години
шефовете на радио „Свобода“ в Прага
са иззели всички магнетофони, диктофони и други записващи устройства,
раздали са на журналистите по един
„айфон“ и тяхната репортерска работа е станала значително по-проста
като технология, но много по-сложна
за журналистите, които вече е трябвало да създават посланията си със
звуци и с образи. Същото днес важи и
за българските радиорепортери.

И отново нещата се връщат в изходна позиция, че по-важен е авторът, а не техниката…
Естествено, че авторът е най-важен,
но днес той е натоварен с допълнителни отговорности. Ако водите или
участвате в дискусионно радиопредаване, като „Неделя 150“ например,
вие, освен че следва да проявявате

максимална концентрация в диалога
със събеседниците, вече трябва да
се съобразявате и с изискванията на
едно тв студио, защото въпросното
предаване се излъчва директно онлайн. Необичайно за радиоводещия,
но вече неговото облекло, прическа,
изражение и поведение се превръщат в допълнително изискване. От
друга страна, известно е, че дългото дискусионно говорене неизменно

Владимир Висоцки в „Хамлет“, постановка
на „Таганка“, 1977 г., фотография
Георги Папакочев

доскучава, ако не е придружено с видео, картинка, образ! Големи световни радиостанции като Би Би Си, радио
„Свобода“ и други поддържат свои високотехнологични сайтове с възможности за излъчване на живо в социалните мрежи, за сваляне на подкастове
с аудио- и видеозаписи, предлагат немислими само допреди едно десетилетие онлайн чудесии.

С тази история искате да кажете,
че няма значение дали е фотография, дали е журналистика, важно
е смисълът да не ни се изплъзва, а
не какви канали използваме?
Всъщност по този начин аз отговарям индиректно на въпроса ви защо
не съм продължил кариерата си само
като журналист, а продължавам да

се занимавам и с фотография. Когато имаш да кажеш нещо на своята
аудитория и си прекарал целия си професионален живот в радио- и телевизионни студиа, вече няма никакво
значение какво средство ще използваш за изпращане на посланието си.
С думи, с образ, чрез видео или само
със звук (а понякога дори с многозначително мълчание) – всичко това са
възможностите на съвременната
мултимедия, която съдържа огромен
въздействащ потенциал. Теоретиците потвърждават тази теза: Маршал
Маклуън, на когото принадлежи фразата „медиите/медиумът е съобщението“; Сюзан Зонтаг, която посочи
във фундаменталния си труд „За фотографията“, че „изкуството неизбежно ще бъде тласкано все повече
и повече да свърши в снимки“, а Ролан
Барт призна, че „фотографията съществува и има собствен „гений“.
За моя изненада, оказа се, че съм единственият български журналист,
който е снимал споменатата Сюзан
Зонтаг. В Прага тя гостува на радио
„Свободна Европа“ заедно със сина си
Дейвид Рийф, един от влиятелните
западни историци и интелектуалци.
Освен интервю с нея успях да „открадна“ и няколко черно-бели фотокадъра на двамата. Зададох ѝ въпроси
около нейната благотворителна кампания по време на войната в бивша
Югославия. Това интервю от 1995 г.
излезе във вестник „Култура“. Понеже все пак говорим за фотография,
притежавам снимки и на други знаменитости, които съм интервюирал –
Булат Окуджава, който само няколко
месеца след гостуването си в Прага
през 1997 г. напусна този свят. Преди няколко години в Чешкия културен
център в София направих фотоизложба със заглавие „Лица от моята Прага“. На нея можеха да се видят и други
уникални портрети – на съветската
дисидентка Елена Бонер, съпруга на
акад. Андрей Сахаров, на президента
Вацлав Хавел… За съжаление аудиоархивът на българската редакция на радио „Свободна Европа“ изчезна някъде.

Но предполагам, че пазите тези документи в личния си архив?
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Петър Папакочев със сина си Георги, 1953 г.
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Запазил съм каквото мога, но архивът от 40-годишната ми журналистическа работа е толкова голям, че
не знам дали ще ми стигнат дните да
го подредя. Колеги от БНР са ме питали: „Добре де, защо нямаш снимки от
началото на предаването „12+3“, което тръгна по „Хоризонт“ през януари 1989 г., по време на най-голямата
политическа лудница в страната?“.
„Ами как да снимам? Бях пред микрофоните в студиото почти всеки ден,
а не на улицата с фотоапарата…“,
отговарям.

Аз също мислех, че никога не сте
оставяли фотоапарата.
Не е възможно да снимаш, когато водиш предаване по радиото или телевизията. Просто през всичките тези
40 години пред микрофони и камери
„моите“ събития бяха единствено
преките разговори и включвания в
ефир.

Има ли добро време за фотографията? Ако сравните времето,

февруари 2020

когато работи баща ви, с днешния
ден. През 2019 г. събрахте в книга албум 300 портрета на баща
ви – фотограф-художника Петър
Папакочев.
Разликата е във вида снимки, които
е правил баща ми, и които бих направил аз, ако участвах с фотокамера в
събитията. Моето време и журналистическата професия бяха такива,
че трябваше да говоря и се появявам
в ефир, и се лаская от мисълта, че си
вършех работата добре. В мемоарния сборник „Приключението 12+3“ ще
прочетете трогателни спомени на
първите водещи на това радиопредаване, публикации в списание „Български журналист“ за него, ще видите
първите рейтинги за популярността
на водещите… И то във време, когато БНР разполагаше само с неколцина
изявени водещи, които бяха непоклатими като гласове и авторитет. Но
новото тогава настъпваше. И нещата бяха станали съвършено различни.

Днес с много усилия изрових снимки на
екипа, които сме си правили за спомен
по време на купони и излети. И добре
че успях да открия старите негативи,
та илюстрирахме с документални фотоси въпросната книга. А във фотостудиото на баща ми нещата са били
съвсем различни.

Но и времето е било различно. Да
разговаряш с всеки свой клиент, да
намериш подход към него, преди да
го снимаш, това изисква време, друго темпо на работа, друг метод…
Това е професионалният фотографски подход. Все пак едно е да обикаляш
улиците с фотоапарат и да търсиш
събитията или да изпълняваш редакционна задача да снимаш цар Борис III,
който излиза от двореца, или трибуната на мавзолея, от която Тодор
Живков маха с ръка на манифестиращите, или да си на митингите в края
1989 г. Ателиерният фотограф не
ходи по събития, а по-скоро „събитията“ идват при него. Когато много и
известни хора започнат често да навестяват фотографското ти студио,
а след това да ти благодарят за снимките, когато реномето ти започва
бързо да расте и се превръщаш във
фотограф звезда, тогава вече е ясно,
че си се справил добре със своята професия и изкуство. Разбира се, визирам
моя баща. За съжаление почти всички
негови снимки, заснети преди 1944 г.,
са унищожени при бомбардировките
в ателието му на столичната улица
„Леге“ 29.

Там се е намирало и ателието на
Тодор Славчев и при тези бомбардировки изгаря и неговият архив.
Не знам къде точно е живял Тодор
Славчев и дали е притежавал ателие,
той все пак беше фотожурналист, но
през 2019 г. имах честта да открия
изложбата, която Фотографската
академия подготви със съдействието
на неговата внучка Яна Узунова. Помня добре бай Тодор Славчев. Макар и
фоторепортер, той беше приятел на
баща ми и често идваше у дома – лъчезарен, усмихнат човек, който не сваляше няколкото фотокамери от врата си. Както и другите репортери,
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които снимаха в София по онова време. Тяхната фотография обаче беше
различна. Докато ателиерните фотографи като Асен Кемилев, двамата
братя Ненко и Минко Балкански, Борис
Натов, Станчо Джиджев, чичо Гаро от
студиото на ул. „Раковски“ и още редица други творяха в своите фотографски ателиета под светлината на
ателиерните си прожектори и лампи,
фоторепортерите обикаляха страната, за да търсят и регистрират текущите събития. След 1947 г. клиентелата на баща ми варираше от хора,
които, щастливи, че са оцелели от
войната, идваха да се снимат със семействата си, окичени с отличията,
получени по бойните полета на Първа
българска армия, до онези с фуражките и червените лампази със съветски
ордени по кителите. После дойде ред
на т.нар. „герои на социалистическия
труд“, на „народните“ и „заслужилите“ артисти, на лауреатите на Димитровска награда. Основната част
от тази група обаче бяха хората на
изкуството – композитори, оперни и
оперетни певци, инструменталисти,
известни писатели, интелектуалци.
Всички те отлично си даваха сметка,
че не идват при Папакочев само за да
ги направи красиви, но вероятно са
усещали, че техният портрет ще остане за историята, ще ги увековечи.
Инстинктивно са разбирали, че снимката им е „пипната“ от майстор.

министър-председателят е скочил
от стола в студиото, за да удари фотографа. Тъкмо в този момент Карш,
арменският емигрант в Канада, прави
снимката и този уникален портрет
на Чърчил въодушевява британските
войници по време на Втората световна война.

тези уморени очи, и моля, следващия
път не носете толкова деколтирана рокля, а си вържете едно шалче на
врата, за да не се виждат някои бръчки. И в никакъв случай не си слагайте
червило!“. (Червилото в черно-бялата фотография просто излиза съвсем
черно.)

Тези хора, освен че са били много
добри в професията си – с усет за
композиция, детайл, точно око,
какво още са имали? Добри психолози ли са били?

Помня разказа на баща ми как през
една влажна есенна вечер в началото
на 50-те години в ателието пристигнал известният и колоритен проф.
Александър Балабанов с молба: „Папакочев, направи ми някаква прилична
снимка за една публикация“. Баща ми
го сложил да седне под пуснатите прожектори, нагласил го в свободно-отпусната поза и го помолил да изчака
минутка, за да смени фотографската
плака в тъмната стаичка. Когато се
върнал в студиото, забелязал, че професорът, уморен от лекции и отпуснат от топлината, е заспал дълбоко. Баща ми си казал: „Боже, ама той
е толкова интересен със затворени
очи“. И тутакси му направил няколко
кадъра. Разбира се, след това е направен и официалният портрет, който
също става чудесен. Случаят е илюстрация за бързата реакция на фотографа и уловения неповторим момент.

Близка приятелка на споменатата
вече Сюзан Зонтаг е световноизвестната американска фотографка
Ани Лейбовиц. Тя стои до леглото на
Зонтаг с фотокамерата си в последните ѝ часове и я снима… Разбира се,
още не е показала тези снимки, но
един ден със сигурност те ще видят
бял свят. Да не забравяме, че пред
Лейбовиц самата британска кралица
позира за традиционния си фотографски портрет. В Отава до средата на
миналия век е творил друг известен
фотограф – Юсуф Карш. А пред неговото студио са чакали ред държавници, правителствени глави, политици,
знаменитости от цял свят! Мнозина
помнят неговата снимка на вбесения
Уинстън Чърчил след нахално издърпаната от фотографа пура, когато

Стигаме до вагоните с прочетени
книги, така ли?

Ако пред камерата ти застане непознат човек, ще му направиш рутинна
снимка, от която той може да остане
доволен, може и да не се хареса особено. Когато обаче в студиото ти влезе
композитор – класик на българската симфонична музика, като Петко
Стайнов, Любомир Пипков, Веселин
Стоянов, пианист като Юри Буков,
цигулар като Васко Абаджиев или, да
речем, виолончелист като Мстислав
Ростропович, за да му направиш професионален портрет, ти трябва или
да го познаваш, или да положиш максимални усилия да го опознаеш. Просто
трябва да си вникнал внимателно във
вътрешния мир на тези личности и
творци, да си слушал техни изпълнения, да си разговарял с тях. Едва тогава имаш някакъв шанс да направиш
запомнящата се и различна снимка.

Не само до тях. Моите родители буквално не излизаха от операта, оперетата, от театрите, от киното. Така
че самият акт на създаване на изображението – а той технически продължава само една стотна от секундата
– е резултат от дълги натрупвания и
наблюдения.

Гледали ли сте как работи баща ви?
В неговото студио нещата бяха много специални, особено когато ставаше въпрос за снимка на известна личност, актьор или актриса. Още след
първата среща той често казваше:
„Не, не, сега вие ще се върнете у дома,
ще се наспите добре, за да нямате

Вие имате добър репортерски рефлекс, но щяхте ли да се чувствате
добре и в кожата на фоторепортер? Нямаше ли да ви е тясно в
тази професия с ясни правила и
дисциплина?
Шестнайсет години преподавах в
НАТФИЗ специалността „Фотожурналистика“. Мнозина от моите студенти се захванаха с реклама, други с
жанрова фотография, доста от тях са
сериозни имена. Мнозинството обаче
намери призванието си в журналистиката и репортерската фотография.
Доста кино- и видеооператори започнаха да се връщат към фотографията
и да реализират визуално своя изграден вече усет за движение и динамика
в изображението. Ето, известният
кинооператор Емил Христов и днес е
отличен фотограф. Покойният режисьор Павел Васев също беше майстор
на фотокамерата. Да не говорим за
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най-младите днес, които се занимават еднакво успешно както с кино и
видео, така и с фотография.

В системата на фотографията в
България е имало не само агенти,
но и кадрови офицери от някогашната Държавна сигурност, проверка в Комисията по досиетата го
доказва. Защо се е страхувала от
фотографията тоталитарната
власт?
Отговорът се съдържа в нещо, което по-младите българи не помнят, а
и не знаят. Навремето Американското посолство в София се намираше в
началото на бул. „Стамболийски“, а до
него беше обширният магазин на тогавашното ДО „Българска фотография“. Американското посолство имаше огромни витрини към улицата, на
които редовно окачваха майсторски
изработени фотографии с любопитни
сюжети от живота на хората в САЩ.
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„Българска фотография“ в съседство
също имаше витрини, но с пропагандни снимки на „София прес“ от живота на социалистическия труженик и
тяхната задача беше да контрират
американската фотопропаганда. Това
беше същината на проблема и тази
важна в представите на ДС и комунистическата власт идеологическа
битка на изображенията трябваше
да бъде изкъсо контролирана. А кой
я загуби катастрофално много преди
1989 г., е ясно.

Как са оцелявали фотографите,
които са отказвали да снимат герои на труда?
Пренасяли са товари на Сточна гара
вероятно. Много талантливи фоторепортери си отидоха от този свят
огорчени и в унизителна бедност, но
не бяха малко и онези, които живееха
повече от добре около трапезата на
службите и властта.

Баща ви обаче продължава да снима
и след 1945 г.
Петър Папакочев и при социализма
си остана „частник“, който работи в
жилището си. Той обичаше да казва:
„С политика не се занимавам, но в замяна на това правя хубави снимки. И
който посети моето ателие, винаги е
добре дошъл“. След 1947 г., когато отново отваря свое ателие в София, но
вече на друг адрес, комунистите тутакси са започнали да го обвиняват,
че преди 9 септември в студиото му
на ул. „Леге“ 29 са се снимали царисти
и германски войници. „Да, идвали са
всякакви клиенти, защото съм правил хубави снимки“, отговаряше той и
стоически премълчаваше обидите от
сорта на „мръсен частник“, „буржоазна отрепка“ и други подобни. Впрочем
тези и други оскърбления не спряха до
края на живота му през 2007 година,
а и заплахите към моите родители,
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най-вече по телефона, станаха особено злостни, когато започнах работа като журналист във „вражеската
радиостанция“ „Свободна Европа“
в Прага през 1994 г. Родителите ми
обаче се държаха достойно и с гордо
вдигнати глави. Жалко, че истинското признание на фотограф-художника Петър Папакочев дойде десетина
години след неговата смърт, когато
Столичната община сложи паметна
плоча на входа на неговото ателие на
ул. „Бачо Киро“ 2 и кръсти една дълга
столична улица в кв. „Манастирски ливади“ с неговото име.

Вие усещали ли сте върху себе си
тежестта на това име?
Беше през лятото на 1989 г., непосредствено преди промяната, когато
от списание „Жената днес“ ме поканиха да напиша нещо за семейната
приемственост във фотографията.
Приех предложението, но още на следващия ден редакторката, която ме
беше поканила, ми звънна по телефона
с думите: „Недей да пишеш нищо. Темата падна“. „А защо?“ – попитах аз.
„Ами редколегията прецени, че списанието не може да публикува текст за
придворен фотограф, какъвто е бил
баща ти.“

Но Петър Папакочев бил ли е придворен фотограф?
Разбира се, че не! Всъщност е снимал
царя веднъж, и то на смъртното му
ложе в храма „Св. Александър Невски“
в нощта преди поклонението. Негов
братовчед, който е работел към охраната на двореца, го е поканил на
спокойствие и тишина да запечата с
камерата си покойния цар на светлината на свещите пред олтара. Баща
ми заснел 20-ина средноформатни
кадъра със своя Rolleicord от статив
и това е бил единственият му досег с
монарха.

Знае ли се къде са тези филми?
Най-вероятно са изгорели по време на
бомбардировките.

Споменахте, че дори ви е било предложено да си смените името. Какво
му е на името Папакочев?

Как какво? Това е уникална и запомняща се фамилия, а и на „царски фотограф“, както са предполагали онези
с каскетите! По-късно, когато нещата се промениха, помолих колежката
от „Жената днес“ да обяви пред своята „умна“ редколегия, че първо, да си
придворен фотограф е високо професионално признание и не всеки подхожда за такава длъжност. И второ,
че придворният фотограф на цар Борис III е бил Бончо Карастоянов, един
от най-грамотните и талантливи
възпитаници на Мюнхенското училище за фотографи и кинооператори.
Той и брат му Атанас са от славната
фотографска фамилия Карастоянови,
снимали Ботев, Левски, хъшовете в
Браила и четниците преди и след Освобождението. Баща ми ценеше изключително много Бончо Карастоянов, когото беше приел за свой учител
и професионален наставник. След 9
септември 1944 г. Бончо Карастоянов, изселен в провинцията, спешно
бива открит от властите и върнат
обратно в София с предложението:
„Започваме да снимаме игрални филми
и кинохроника, ама нямаме оператори“. Бончо приема предложението и
в крайна сметка неговата кинокамера създава филмите „Утро над родината“, „Под игото“, „Следите остават“, „Хитър Петър“, та дори и „Бъди
щастлива, Ани!“ през 1961 г. През
1953 г. бившият придворен фотограф
Бончо Карастоянов става лауреат на
Димитровска награда за принос в културата и изкуството. Та така, за истинския придворен фотограф…

А вие как се справяте с архива? Не
само с вашия, но и на баща ви?
Много трудно, защото, макар и на
години вече, все още имам служебни
ангажименти. Просто не ми остава
време да се поровя обстойно във фотоархива си, нито да цифровизирам
негативите, а и да пиша любимите си
коментари и анализи. Колкото до авторските текстове, натрупани през
близо 45-годишната ми журналистическа дейност, все ми се струва, че ако
ги подготвя и издам, ще се получи една
малка енциклопедия. Но да е живот и
здраве…

Георги
Папакочев

Георги Папакочев е журналист,
фотограф-художник, автор на
самостоятелни фотоизложби.
Той е един от създателите на
радиопредаването „12 + 3“ по
програма „Хоризонт“ на БНР.
От 1993 г. работи в софийското бюро на радио „Свободна
Европа“, а от 1995 до 2004 г. е
журналист в централата на
РСЕ в Прага. От 2004 г. е един
от кореспондентите на „Дойче
Веле“ в България. Един от основателите на специалността
„Художествена фотография“ в
НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, където дълги години е преподавател. Син е на фотограф-художника Петър Папакочев, а през
2019 г. събра в книга албум „Паметта на светлината“ 300 черно-бели студийни фотопортрети, заснети от неговия баща.

Какво снимате днес?
Работата, с която съм ангажиран, ми
дава възможност да си водя записки в
движение извън дома. И така, както
си ходя по улиците и видя нещо любопитно, изваждам малката си фотокамера от джоба и всеки ден качвам по
един свой кадър във Фейсбук. „Приятелите“ от социалните мрежи ми
се радват, харесват изображенията
и дори често ме обявяват за „голям
фотограф“. Ама аз въобще не съм такъв! Нито съм „голям“, нито съм „фотограф“. Все още си оставам журналист просто, стига да бъда разбран
правилно.
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Николай Петков

Дедал
Статуите на

Николай Петков е роден на 15 юли 1971 г. във Велико Търново.
През 1995 г. завършва Великотърновския университет, където учи едновременно българска филология, философия и богословие. Между 1998 и 2000 г. преподава антична философия
във Философския факултет на ВТУ „Св. св. Кирил и Методий“.
По това време написва книгите „Архе“ – сборник за антична
и средновековна култура, и „Божествените имена във философията на Прокъл Диадох“. През 2002 г. е ръкоположен от Великотърновския митрополит Григорий, а от края на 2003 г. е
свещеник в храм „Св. пророк Илия“ в квартал Дивдядово, Шумен.

Внуши, че щом дядо ѝ е свещеник, и тя
трябва да проповядва. Винаги! Навсякъде и на всички! Вярваше, че благочестието я прави умна и красива (ех,
тази калокагатия), и понеже не бе лишена от чар, момчетата не спираха да
я търсят.
С времето състудентите ѝ започнаха да си представят, че любовта им
към Соня не може да не е божествена,
че когато пиеха чай и я слушаха как
говори за равноапостолната Текла,
за девицата Юстина или за св. Екатерина, самите те също са на прага
на светостта. А и Соня (нали учеше
режисура) от ден на ден все по-умело
отиграваше етюдите. Умението ѝ да
извайва новозаветни сцени, да бъде
Христовата невеста, която и срещу
тонове диаманти няма да забрави
небесния си жених, я беше направило
безспорната звезда на НАТФИЗ. Привидната непретенциозност на жена,
не от мира сего, заедно със скъпите
подаръци, приемани с нехайно безразличие, плашеха, дори отчайваха двайсетгодишните ѝ кандидат-приятели.
За сметка на това преподавателите,
които бяха на годините на дядо ѝ, се
надпреварваха да ѝ обещават преярко бъдеще. Семинари, конференции
и кинофестивали… коопродукции и
специализации… За четири семестъра пропътува над четири милиона километра. Дори два от късометражните ѝ филми бяха номинирани за
Златна палма. С две думи: професори,
режисьори и продуценти лека-полека
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сбъдваха обещанията си. Бъдещето
ставаше все по-реално, все по-осезаемо, все по-настоящо… И защо не: все
по-чудодейно.
Докато не се появи Даниил, момчето с
име на пророк, което настояваше, че
само Бог може да го съди. Соня видя в
негово лице еднорога, който трябва
да бъде хванат и опитомен, само че
юношата умело предугаждаше ловните ѝ стратегии. Нещо повече, в един
от семинарите по история на нямото
кино, той вдигна ръка и на всеослушание каза:
– Ортодоксията е най-налудният
мит, измислен от Платон. Спомнете
си, че доксата е мнението за ефимерните неща, които – както и да бъдат
мислени, не могат да бъдат мислени
правилно. Поне така се казва в „Евтифрон“ 1 и разбира се, в „Менон“. Защото има такива джаджи, които хем се
променят, хем не се променят; такива са статуите на Дедал. Независимо
от какво били направени: метал, камък или дърво, те можели да гледат,
да говорят и да се движат; казват, че
от тях тръгнало цяло направление
в изкуството на арахаиката: дедалическото. Но не това е важното, а
това, че знанието за подобни предмети Платон нарича ортодоксия; уж
правилно мнение, но винаги бяга от
душата. Подобно на самите предмети, които уж ги има, но никой не ги е
виждал. Дори и тези, които са говорели с тях. Всъщност точно тези

самозадвижващи се статуи са първото в историята нямо кино…
– Само че Платон е езичник – гневно го
прекъсна Соня. – И неговото мнение
нищо не означава. И нищо не може да
следва от този недоизмислен мит…
След което – никой не знаеше как и
защо – Соня се промени. Поизгуби от
категоричността си. Позабрави за
вселенския ред и за гласа на викащия в
пустинята. А когато станеше дума за
девиците Марина и Макрина, Матрона и Юлия, тя сприхаво махаше с ръка
и сменяше темата. Говореше механично и почти несвързано, все по-малко и все по-кратко. Отказа се от чая
и от подаръците. Когато я питаха за
църковния календар, тя се озъбваше
страховито и промърморваше:
– Уча за режисьор, а не за внучка на
селския поп. Питайте дядо ми.
Година по-късно (почти никой не разбра) роди и отиде да учи езика на нямото кино. Според някои – в Турция.
Според други – в Аржентина. Според
трети – в Тибет или в Непал… С времето преданията за нея ставаха все
по-малко. Забравиха я. Вече двайсет и
осем години… три месеца, шест дни и
половин нощ…

1
И по-точно в „Евтифрон“ (11 c-d), където
се открояват две теми – общият произход на
Сократ и Дедал, както и начинът, по който боговдъхновеният предсказател Евтифрон профанизара религията и осъжда на смърт Сократ.

